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ra fa cent anys, quan els pis-
tolers anarquistes i els sicaris
de la patronal mataven pels

carrers de Barcelona, la ciutat vivia
una efervescència cultural que havia
de transformar-la i expandir-se arreu
de Catalunya. És l’època en què co-
incideixen uns joves creadors i crea-
tius que després seran universals:
Dalí, Eugeni d’Ors, Pau Casals, Pom-
peu Fabra, Carles Riba i Josep Pla,
entre molts altres. I l’Ateneu Barcelo-
nès serà el seu centre diari de troba-
da, de debat i de polèmica intel·lec-
tual, sempre ben amanit amb ru-
mors de safareig ciutadà, que li do-
nava un toc d’humor i alegria.
L’anècdota popular, agafada al vol a
les cantonades i ben cuinada en les
tertúlies de prohoms, va passar a ser
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l’essència del debat de la saviesa ca-
talana.

El polifacètic Francesc Pujols va
deixar una important obra filosòfica,
literària i periodística escrita que es
continua reeditant. Va ser el gurmet
d’aquesta moguda ciutadana. Va
exercir una mena de tafaneria que es
divulgava en tots els cenacles popu-
lars i arribava arreu sense necessitat
de cap mitjà de comunicació virtual.
Era la veu, el boca a orella, que s’ex-
pandia per l’aire a la mateixa veloci-
tat dels SMS actuals i creava estats
d’opinió i enlairava la moral del país.
Difonia un estat d’ànim gratificant en
moments convulsos que només la
Guerra Civil va aconseguir estroncar.

Aquella obra extensa i prolífica
viatjava per l’aire, es modificava per-

manentment, però restava inèdita,
només n’hi havia constància oral. Va
ser Isidre Clopas, amic i coetani de
Francesc Pujols, que va decidir aga-
far al vol aquest tresor popular i dei-
xar-ne constància escrita el 1953. El
resultat és l’Anecdotologi, un tresor
de la millor literatura oral, que es va
poder difondre imprès després que
l’autor patís l’exili i presó i es dedi-
qués únicament a escriure i mante-
nir trobades amb amics íntims. El lli-
bre l’ha reeditat ara Lux amb un pro-
fund i plaent pròleg de Francesc Ca-
nosa.

Francesc Pujols ja havia explicat al
seu gran amic i contertulià Josep Pla
la transcendència de la xafarderia
assenyalant que, “en l’enorme mis-
teri obscur de la raça humana,

l’anècdota és l’única escletxa de psi-
cologia real”. Francesc Canosa, en el
seu pròleg, considera que la gran
aportació de Pujols ha estat “verba-
litzar casa nostra i posar-la en boca
de tots. Les seves píndoles orals són
el nostre primer .cat, el primer país
virtual, pujat a la xarxa des de la rea-
litat: consultable per qualsevol, a
qualsevol hora, qualsevol dia, fins
avui i demà”.

Un llibre de capçalera essencial
per conèixer com era el país de fa
cent anys, les seves entranyes més
recòndites i la bonhomia i qualitat
dels homes que el van construir. La
ironia fina i l’humor quotidià i anec-
dòtic poden ser uns bons antídots
contra els temps convulsos i de futur
incert com els actuals. ❋

Quan la xafarderia era cultura
AssaigJordi Capdevila

a nit de l’1 de maig del 1381, Ber-
nat es troba malament i se’n va a
passejar fins al port de Barcelona.

Allà topa un vell captaire que rebutja la
caritat que ell li ofereix i que, amb enga-
nys, el fa pujar a una barca. Sense veles
ni rems, Bernat navega i navega fins que
va a parar a l’illa de Fortuna. Bernat atri-
bueix a la seva interlocutora tots els
mals del present i així discuteixen una
bona estona. Cansada de sentir-lo, For-
tuna l’expulsa del seu territori i llavors és
quan apareix Prudència, que fa creure
Bernat en la providència i, abans que es
faci de dia, el retorna sa i estalvi al port,
des d’on ell camina fins a casa, no gaire
lluny del Palau Reial. Vet aquí l’argument
del Llibre de Fortuna i Prudència, de Ber-
nat Metge, que la col·lecció Els Nostres
Clàssics de Barcino ha tornat a editar,
després de l’edició que en va fer Martí
de Riquer el 1959.

“S’atribueix a Martí de Riquer la sen-
tència que una edició crítica té una vida
de trenta anys”. Amb aquestes paraules,
el nou editor ret homenatge al mestre, i
justifica haver emprès una altra edició
d’aquesta obra de 1.200 versos de Ber-
nat Metge, que sempre ha viscut ofusca-
da pel resplendor clàssic que enlluerna a
Lo somni. L’editor se sap beneficiar del
saber acumulat al llarg dels anys i per di-
versos estudiosos, i al mateix temps de-
fensa amb arguments convincents les
seves pròpies interpretacions.

Destacaré només un parell de virtuts
de la feina feta, que pren forma en un
volum sobri, allunyat dels colors llam-
pants d’algunes portades cridaneres i de
mal gust. En primer lloc, la fixació del
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text, que parteix de la prudència, és a
dir, de l’anàlisi minuciosa dels dos ma-
nuscrits que han conservat de l’obra.
Per als especialistes, se serveix en un
annex la trentena llarga de lectures dis-

crepants amb l’edició de Martí de Ri-
quer. Per al públic culte en general, l’edi-
ció es completa amb unes aclaridores
notes a peu de pàgina que informen so-
bretot de les fonts emprades per Metge.

Les notes concreten les hipòtesis inter-
pretatives de la introducció, que són la
segona virtut d’aquest volum. L’editor té
l’encert de posar l’accent en el perfil in-
tel·lectual de Bernat Metge, un home de
cort. Així, destaca la importància de les
lectures escolars que va fer en llatí (el
seu padrastre, Ferrer Saiol, era escrivà i
protonotari de la reina Elionor de Sicília)
i afegeix el Roman de la Rose de Jean de
Meun com una obra que va influir nota-
blement en la creació de la trama narra-
tiva del llibre. En aquest sentit, és impe-
cable la identificació del vell que origina
el viatge marítim de Bernat amb Diòge-
nes el Cínic, present en la sàtira XIV con-
tra l’avarícia de Juvenal, en compilacions
medievals diverses o en un exemplum
del Roman de la Rose com un ancià que
menysprea les riqueses fugisseres del
món terrenal. Un món, aleshores, domi-
nat per les finances. Com va dir Vicens
Vives, l’any 1381 va ser l’any negre de
l’economia internacional. A Barcelona,
va fer fallida la banca de Pere des Caus
i Andreu d’Olivella, sogre i gendre, que
havien estat els principals prestadors
de la monarquia catalanoaragonesa pe-
rò que arribats en aquest punt no van
poder suportar el fabulós deute de
264.000 lliures del rei Pere III el Ceri-
moniós. El rei va decidir que no salvaria
la banca, sinó que va manar tancar-la i
la va deixar enfonsar. Els desafortunats
banquers van acabar refugiats al con-
vent dels franciscans de Barcelona
mentre que no sabem del cert quin pa-
per va jugar el Bernat Metge de carn i
ossos en aquest afer. Molt instructiu,
tot plegat. ❋

ClàssicsAntònia Carré
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