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Amena, interessant i nostàlgi-
ca. Així és l’aproximació bio-
gràfica, dibuixada en còmic, 

que Juste de Nin dedica a Salvador 
Seguí, el Noi del Sucre, assassinat el 
1923 pels pistolers a sou de la patro-
nal i ànima de la CNT en la seva 
època més brillant. El Noi. Vida i 
mort d’un home lliure (Trilita Edici-
ones) és una excel·lent obra de di-
vulgació, ben documentada, àgil, ci-
nematogràfica, com si un avi t’ex-
pliqués la seva joventut i t’anés en-
senyant retalls de diari i fotos en 
blanc i negre.  

Resulta inevitable fer el paral·le-
lisme amb el present. La societat ca-
talana sempre ha tingut dues àni-
mes transformadores, la social i la 
catalanista. De vegades s’han tro-
bat, d’altres no. Dins de cadascuna 
d’aquestes dues forces transforma-
dores, sempre hi ha hagut radicals 
i moderats. Avui com aleshores. Al 
primer terç del segle XX, l’ànima so-
cial la va monopolitzar l’anarcosin-
dicalisme de la CNT, fundada el 
1910, després de la Setmana Tràgi-
ca. Va arribar a tenir només a Barce-
lona 160.000 afiliats –com Òmnium 
avui– i Salvador Seguí va esdevenir 
el líder indiscutible del sector pací-
fic i realista de l’organització, en-
front del violent i àcrata que acaba-
ria donant lloc a la FAI. El catalanis-
me estava dividit entre esquerres 
republicanes (les més nacionalistes, 
amb Macià al capdavant, i les obre-
res, amb Companys i Layret) i dre-
tes (la Lliga primer de Prat de la Ri-
ba i després de Cambó, de la qual 

s’escindirien els joves nacionalistes 
d’Acció Catalana). A l’altre costat hi 
havia la dreta monàrquica –molt 
conservadora i amb òbvies tendèn-
cies als tics autoritaris i violents– i 
la falsa esquerra lerrouxista, dema-
gògica; avui en diríem populista. Tot 
aquest mosaic ideològic queda re-
flectit a través d’aquest relat de la vi-
da de Salvador Seguí. 

El Noi del Sucre tenia lligams 
d’amistat i afinitat amb Companys 
–tots dos eren originaris de l’Ur-
gell– i amb Layret, un dels seus re-
ferents, però també amb Macià. La 
seva prioritat no era nacional sinó 

sindical, de classe: la millora de la 
vida dels obrers. El seu ideal era 
canviar les condicions de treball 
(en la duríssima vaga de la Cana-
denca del 1919, la seva actuació va 
ser crucial per aconseguir la jorna-
da de 8 hores), donar eines organit-
zatives als treballadors (cooperati-
ves, ateneus, biblioteques) i, en de-
finitiva, donar veu i cultura al po-
ble. En un clima de violenta lluita 
de classes, amb la Revolució Russa 
en marxa i els feixismes ascen-
dents, la militància de Seguí li supo-
sava literalment jugar-se la vida. De 
jove, durant anys va portar pistola i 
després escorta. Tant ell com Lay-
ret van acabar assassinats, i anys 
després Companys afusellat.  

Amb 11 anys Seguí va entrar 
d’aprenent en un forn de pa i després 
va treballar de cambrer (d’aquí sem-
bla que li ve el sobrenom del Noi del 
Sucre) i de pintor de parets. L’actu-
al Raval i el Paral·lel eren el seu món. 
Autodidacte, es va formar llegint a la 
presó (d’entrada Nietzsche i Baku-
nin), a les tertúlies de taverna, a 
l’Ateneu Enciclopèdic Popular i com 
a admirador de l’Escola Moderna de 
Ferrer i Guàrdia. Va ser un home 
d’acció i de diàleg, i bon orador. Ca-
sat amb la Teresa Muntaner, de Pa-
lamós –que ja tenia dues filles d’un 
altre matrimoni–, no va veure morir 
el seu fill Hel·leni ni va veure néixer 
la seva filla Teresa. “L’emancipació 
proletària no s’aconseguirà ni amb 
paraules plenes de vent ni amb pis-
toles”, havia dit abans de ser abatut 
a trets al carrer. Tenia 36 anys.!

Homenatge al Noi 
del Sucre 

JUSTE DE NIN

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

No ens passem 
a l’hora d’entomar

En un marc sociolingüístic com 
el del català, no és estrany que 
les paraules més formalment 

allunyades del castellà s’acabin 
utilitzant més enllà del seu sentit 
propi en un intent de reforçar la 
identitat de la llengua. Fa uns dies 
denunciàvem excessos amb el verb 
esdevenir, avui em vull centrar en 
alguns usos figurats d’entomar que 
considero abusius. 

Què vol dir entomar? Mirant el 
DIEC2 ens trobem amb la sorpre-
sa que ens remet a tomar: “Atrapar 
al vol, abans que caigui a terra, una 
cosa que ens llancen o que cau”. 
Coromines sosté que prové, per 
dissimilació, d’empomar, que és el 
que dirien la majoria dels parlants 
valencians. Al Baix Camp en diuen 
xomar. I en el sentit més literal és un 
clar sinònim de copsar. 

Però els problemes els plantegen 
els sentits figurats, perquè així com 
copsar ha passat a significar “captar 
o entendre amb la ment”, entomar 
s’ha especialitzat en sentits més ne-
gatius. Diem que entomem la pluja 
o qualsevol fenomen meteorològic 
advers, com el fred o la calor. Sense 
moure’ns de l’adversitat, també po-
dem entomar comentaris, informa-
cions o accions que resultin ofen-
sius o reprensius. Podem entomar, 
per exemple, unes dures crítiques, 
i el fet que les entomem denota 

–com passa amb la pluja– una falta 
de reacció, un cert estoïcisme, que 
el fa sinònim d’encaixar i aguantar. 
Per aquest camí podríem fins i tot 
arribar a entomar una malaltia.  

No és tan clar, però, que puguem 
entomar un repte, perquè el repte és 
més un estímul que una adversitat 
i exigeix, precisament, capacitat de 
reacció i, per tant, verbs actius com 
ara proposar-se, plantejar-se, plantar 
cara i, sobretot, afrontar. I, per raons 
semblants, diria que és un despropò-
sit que entomem un camí. Un camí el 
podem agafar, el podem prendre i el 
podem enfilar. 

Si ho centrem en el Procés, podem 
dir que estem entomant la repressió 
de l’Estat però no podem dir, com va 
afirmar abans de l’1-O una diputada 
de la CUP, que “hem d’entomar el 
camí cap a la independència”.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

‘ENTOMAR’ DENOTA 
UNA FALTA DE REACCIÓ, 
UNA PASSIVITAT, QUE 
NO S’ADIU AMB ELS 
REPTES NI ELS CAMINS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL   
Columna 
464 pàgines i 21,90 !            1/6 
 
[ 2 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER   
Columna 
296 pàgines i 20,50 !           3/8 
 
[ 3 ] La revolta de  
Santa Jordina 
D. FERNÀNDEZ / LYONA Amsterdam 
32 pàgines i 15,90 !                -/5 
 
[ 4 ] Entre el cel i la terra 
GERARD QUINTANA 
Columna 
366 pàgines i 20,50 !           2/3 
 
[ 5 ] El millor d’anar 
és tornar 
ALBERT ESPINOSA  Rosa dels Vents 
216 pàgines i 17,90 !             5/3

[ 1 ] Contes des de la presó 
ORIOL JUNQUERAS  
Ara Llibres 
98 pàgines i 17,50 !               2/4 
 
[ 2 ] Un judici polític i 100 
preguntes 
J. ALONSO CUEVILLAS  Símbol 
234 pàgines i 17 !                  3/3 
 
[ 3 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
272 pàgines i 18,50 !          6/12 
 
[ 4 ] Tres dies a la presó 
JORDI CUIXART I GEMMA NIERGA 
Rosa dels Vents 
176 pàgines i 18,50 !             1/6 
 
[ 5 ] Ara o mai 
NÚRIA PICAS 
Columna 
248 pàgines i 18 !                  9/3

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Esta bruma insensata 
ENRIQUE VILA-MATAS 
Seix Barral 
312 pàgines i 19,90 !              -/1 
 
[ 2 ] Lo mejor de ir es volver 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 
234 pàgines i 17,90 !             1/3 
 
[ 3 ] La noche fenomenal 
JAVIER PÉREZ-ANDÚJAR 
Anagrama 
262 pàgines i 17,90 !            8/5 
 
[ 4 ] Todo lo que sucedió 
con Miranda Huff 
JAVIER CASTILLO  Suma 
448 pàgines i 18,90 !            4/4 
 
[ 5 ] Toda la verdad de mis 
mentiras 
ELISABET BENAVENT Suma 
542 pàgines i 17,90 !            6/7

[ 1 ] Y ahí lo dejo.  
Crónica de un proceso 
GONZALO BOYE Roca 
224 pàgines i 15,90 !            1/3 
 
[ 2 ] Discurso  
a la nación catalana 
RAMÓN COTARELO Ara 
152 pàgines i 16,50 !             2/7 
 
[ 3 ] Crash. Tercera fase 
SANTIAGO NIÑO BECERRA 
Roca 
200 pàgines i 15,90 !           4/2 
 
[ 4 ] Come comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
320 pàgines i 17 !                   5/5 
 
[ 5 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ Espasa 
232 pàgines i 18,90 !         3/26


