
43ara DISSABTE, 25 DE MAIG DEL 2013 arallegim

Amb les mans lligades ens
costaria més parlar, se’ns
faria més difícil expressar

allò que volem dir. La bona litera-
tura és la que, entre d’altres coses,
sap suplir el llenguatge dels ges-
tos, tan ric, tan interioritzat. La
gestualitat és un llenguatge que
també ens fa humans. Això és el
que investiga el filòleg Lluís Pay-
rató, que amb l’assaig El gest nos-
tre de cada dia (PAM) reprèn i ac-
tualitza la feina pionera de Joan
Amades, que el 1957 va publicar a
l’Argentina El gest a Catalunya. És
a la mateixa Argentina, per exem-
ple, on el gest català del pam i pi-
pa –allargar el nas amb la mà ober-
ta, normalment acompanyat oral-
ment d’un “elis, elis...”– és cone-
gut com el pito catalán. Si entreu
a internet hi trobareu nombroses
referències. Els immigrants cata-
lans devien fer forat amb el seu to
burleta. En castellà, ves per on,
aquest gest no té un nom propi.

Al costat del pam i pipa, històri-
cament el més estudiat, només hi
ha un altre gest que tingui una mo-
nografia exclusiva: fer la figa. El
portuguès José Leite de Vascon-
cellos va publicar-la el 1925. Fer la
figa forma part del repertori de
burles sexuals; consisteix a tancar
la mà fent sortir el dit polze entre
l’índex i el del mig. Per Amades, té
el seu origen en la Grècia clàssica,
quan s’hi donava un caràcter de
conjur. De fet, però, avui dia tenen
més protagonisme com a insult se-
xual el dit impúdic (el dit del mig
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sobresortint en un puny clos) i fer
la botifarra, també popular en al-
tres idiomes: en castellà és el cor-
te de mangas; al Brasil, la banana;
en francès, el bras d’honneur...

¿Podem parlar d’una gestualitat
pròpia catalana? Per Payrató, “els
tòpics –entre romàntics i naciona-
listes– pel que fa al caràcter exclu-
siu de la gestualitat dels pobles i
nacions han perdut tota mena de

sentit, per bé que l’altre extrem –el
gest com a llenguatge universal– ja
sabem també que no té cap credi-
bilitat ni base empírica”. O sigui: ni
universalisme ingenu ni relativis-
me cultural exagerat. En el cas ca-
talà, “no trobem a penes gestos que
es puguin considerar estrictament
exclusius, segurament només al-
gun de relacionat amb la fraseolo-
gia pròpia, per exemple ser un bar-
rut o ser un galtes”. La nostra ges-
tualitat, conclou, és la comuna de
l’entorn nomàtic i mediterrani. I
la pròpia de l’ésser humà: “La cul-
tura no ha creat només llibres i ei-
nes, sinó maneres de parlar, de
moure’s, de gesticular i de fer ser-
vir les eines”.✒

DEL NOSTRE ‘PAM I
PIPA’ A L’ARGENTINA
EN DIUEN ‘EL PITO
CATALÁN’. EN
CASTELLÀ NO TÉ NOM
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La vigència del pensament
de Henry David Thoreau

L’obra del pensador nord-
americà Henry David Tho-
reau (1817-1862) és un

magnífic catàleg sobre l’exercici
de la dignitat. En moments de cri-
si com l’actual, quan les estructu-
res de poder expulsen la ciutada-
nia i prioritzen només el rescat del
capital especulador, Thoreau rea-
pareix com una brúixola que asse-
nyala un nord possible, no pas utò-
pic. El francès Maximilien Le Roy,
que l’any 2010 va tirar endavant
un còmic sobre Nietzsche a partir
d’un guió del filòsof Michel On-
fray, presenta ara una novel·la
gràfica sobre Thoreau amb dibui-
xos d’A. Dan. L’objectiu de Le Roy
és explicar les raons de l’autor de
Walden o la vida als boscos fugint
de tòpics reduccionistes. És a dir,
en comptes de limitar-se a fer un

panegíric sobre l’anomenat pare
de la desobediència civil, s’endin-
sa en les complexitats del pensa-
ment d’un home, més llibertari
que anarquista, que va decidir dei-
xar de pagar impostos a un govern
que finançava l’esclavatge. Le Roy
celebra la no-violència de Tho-
reau i alhora para atenció al con-
cepte de resistència civil, a l’acció
decidida per canviar les coses. El
còmic, editat aquí per Impedi-
menta, inclou també una entrevis-
ta tan extensa com interessant
amb Michel Granger, professor de
literatura americana del segle XIX
a la Universitat de Lió. ✒
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