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iumenge se celebraran les
eleccions que per una bona
part de la societat catalana es

considera que són o caixa o faixa pel
que fa a la independència. Aquesta ex-
pressió es fa servir per expressar quan
algú ha de prendre una decisió arrisca-
da, jugant-s’hi el tot pel tot, i té un ori-
gen ben curiós. Joan Amades situa en el
seu refranyer l’origen de l’expressió a
Barcelona durant la batalla de Castille-
jos un dia que el general Prim passava
pel carrer Argenteria i un home el va
escridassar tot dient-li ben fort: “El que
vol aquest és la faixa de general.” Prim
s’hi va tornar i li va respondre: “O caixa
o faixa, i si voleu guerra, guerra tin-
dreu”, referint-se que no li feia por llui-
tar i que era conscient que això signifi-
cava o acabar a la caixa de l’enterra-
ment o bé amb la faixa de general.

Josep M. Sugranyes explica en el lli-
bre Garbellada de refranys (Cossetània,

2000) una altra versió sobre l’origen
d’aquesta parèmia. Assenyala que la
frase la podria haver dit el general Prim
per primera vegada a la batalla de Te-
tuan, a manera d’arenga a si mateix per
llançar-se al combat davant els seus ho-
mes.

El que és segur és que diumenge, si-
gui quin sigui el resultat de les elec-
cions, començarem un camí nacional
que no serà bufar i fer ampolles. I quan
diem que una cosa no és bufar i fer am-
polles ens referim que serà difícil
d’aconseguir. Ara bé, si parlem del re-
frany l’expressió més generalitzada és
“això és bufar i fer ampolles”, un altre
dels refranys que recull Sugranyes en el
seu llibre. L’origen de l’expressió prové
de l’ofici mil·lenari de vidrier, del qual
el treball més fàcil era el de fer ampo-
lles. “Des del segle II aC, a la Xina i a
Egipte ja fabricaven ampolles pel siste-
ma de bufament. [...] Segons sembla,
aquest sistema de bufament va comen-
çar a Síria, d’on va passar a Itàlia du-
rant el segle I de la nostra era, i va revo-
lucionar d’una manera definitiva la in-
dústria del vidre”, explica Sugranyes. ❋
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I si ho traduïm...
En castellà traduïm la frase “o caixa o
faixa” per “herrar o quitar el banco” i
el refrany “és bufar i fer ampolles” per
“ser tortas y pan pintado”, “estar
chupado”, “ser coser y cantar” i “ser
pan comido”.

La felicitat de passar-se
a la literatura

econec que el guardava a la pila
de pendents de llegir, tot i que
me l’havia assegurat a les pri-

meres setmanes –quan resistia bé a la
llista dels més venuts–, per coincidèn-
cies de fons amb un projecte que tinc
obert des de fa mitja eternitat. Em re-
fereixo a Quan érem feliços (Destino),
de Rafel Nadal, premi Josep Pla 2012,
un llibre que ara fa poc he tingut oca-
sió de presentar i discutir amb l’autor.

Rafel Nadal, reconegut periodista i
tertulià, ja va debutar el 2011 amb Els
mandarins, una sèrie de retrats litera-
ris sobre personatges del poder català
actual, però és amb aquesta evocació
d’infància i joventut que fa un salt de-
cidit cap a la literatura. Quan érem feli-
ços és un llibre de prosa amena i deli-
ciosa, fruit d’un observador sensible,
atent als matisos tant de la societat
com de la naturalesa, amb una especial

elaboració del llenguatge mariner i ru-
ral, a més de recordar-nos els cicles vi-
tals que la vida moderna ha difuminat;
és un text planer, gens retòric, que re-
visita l’abans amb més vitalitat que
nostàlgia, per deixar constància de
com van anar les coses, descrivint-les i
valorant-les, però sense fer-se’n mala
sang ni entretenir-se en els conflictes
potencials.

És probable que l’èxit del llibre sigui
degut, en bona mesura, a la morbosi-
tat de descobrir què hi ha al darrere
d’una nissaga de notables, però el pri-
mer que desmitifica l’autor és l’etique-
ta dels Nadal “com a família de Girona
de tota la vida”. En canvi, sí que reivin-
dica el retrat d’una època i d’un món
que ja no existeix, tant pel que fa als
canvis radicals de Girona com a la

R

ELCIRCITINERANT ISIDRE GRAU

prescripció d’uns models socials i edu-
catius. És amb la seva capacitat de re-
frescar les vivències pròpies de cada
lector que la lectura s’imposa amb ab-
soluta naturalitat, sens dubte reforça-
da per l’empatia que desperta la veu
narrativa.

Recrear vivències
Exercicis de memòria a part, conside-
ro remarcable que Rafel Nadal hagi
trobat un camí de futur en la creació
literària. Des que va plegar de director
de diari, s’ha concentrat en l’escriptu-
ra no pas com un gaudi privat sinó
amb ganes de donar-nos la seva visió
del món i recrear les vivències. Com a
autor, treballa més a partir de l’expe-
riència que des de la pura inventiva. Al
calaix hi té impressions de viatges,
s’interessa per l’art, però ara està con-
centrat a novel·lar la figura del besavi

Francisco Oller, originari de Cassà de
la Selva i emigrat a Reims el segle XIX,
que ja apareix en el darrer llibre; és
una epopeia que promet esdevenir un
intens recorregut per les vicissituds del
segle XX, contemplades per un cronis-
ta actual.

Ara que sabem que el descans polític
de Josep-Lluís Carod-Rovira li ha per-
mès dedicar-se a la literatura i plasmar
la seva italianofília amb La passió ita-
liana, potser ens haurem de congratu-
lar d’una tendència a l’alça: persones
de projecció pública, des d’àmbits
professionals diversos, que finalment
troben en la literatura la via per ex-
pressar-se amb més plaer i llibertat. Si
són capaços de traduir el seu bagatge a
un llenguatge de valor literari, segur
que hi guanyarem tots. ❋

Rafel Nadal,
aquest any ha estat
pregoner a Girona
de les Fires de Sant
Narcís.
LLUÍS SERRAT

L’obra
Basada en les
peripècies d’una
família nombrosa
de dotze germans
a la Catalunya de
postguerra, Quan
érem feliços és
una història real
plena d’emocions,
d’humor i de
tensions en la
qual l’autor evoca
en primera
persona els
paisatges de la
seva infantesa.




