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obta que un text (poc conegut) de Mi-
quel Martí i Pol acabi amb la frase “que
es facin ben refotre!”, però encara més

sorprenent resulta el motiu: la ira del poeta
esclata contra una lletra. Una consonant que
proscriu de la seva aportació narrativa a un
llibre de bibliòfil que es va editar a Olot l’any
1990: En defensa de la lletra. L’impulsor del
projecte va ser l’editor Miquel Plana, que en
va esdevenir també l’il·lustrador. Plana es va
proposar que vint-i-sis autors defensessin
cadascuna de les lletres de l’alfabet. Modest
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Prats en va escriure la introducció, una petita
obra mestra barroca que al capdavall ha re-
sultat ser la seva única obra de ficció: el conte
Rigorosament literal descriu entre acròstics el
pànic d’un corrector a perdre el sentit de la
llengua. Martí i Pol va escriure un lipograma
dedicat a la seva lletra, tal com explica en el
paràgraf final: “En aquest conte –ho remarco
amb tota la intenció– no hi surt ni una sola
vegada la lletra que estic segur que l’enemic
hi sotjava. Que es faci fotre! Diuen que de ve-
gades la millor defensa és un bon atac. No ho

dubto gens. D’altres vegades, tanmateix, el
millor atac és una bona defensa. Almenys en
aquesta ocasió no sabrà com fer-s’ho si em
vol mirar amb aquell aire, entre ingenu i sor-
neguer, que tan fart em tenia. Ho torno a dir
amb tots els cinc sentits: que es facin ben re-
fotre!” Qui?, es preguntaran. Doncs la lletra
proscrita, que era la P. No hi ha cap P en tot el
text. I per què no es conforma que es facin fo-
tre i reduplica la invectiva i els engega a fer-se
ben refotre? Potser per referir-se a més d’una
P. Posem-n’hi dues. ❋

i contemplem la guerra d’Espanya en
perspectiva, el bàndol minoritari va ser
el dels partidaris de la República demo-

cràtica, mentre que en els camps de batalla i a
la rereguarda es van imposar les visions totali-
tàries, les ingerències exteriors, els judicis su-
maríssims. La majoria hem necessitat dècades
per adonar-nos dels excessos comesos pels
dos bàndols. En canvi Manuel Chaves Noga-
les ho narrava perfectament l’any 1937 en el

seu llibre A sangre y fuego,
subtitulat Héroes, bestias y
mártires de España, que ha
recuperat Libros del Aste-
roide.
    Periodista brillant, di-
rector del diari Ahora, a fi-
nals del 1936 Chaves va
fugir a París, on va escriu-
re els nou relats que com-
ponen el llibre (l’edició
d’Asteroide n’inclou dos
més), que publicaria im-
mediatament l’editorial
xilena Ercilla i, a Nova
York, l’editorial Double-
day. Tot i que era afí a Ma-
nuel Azaña (o precisa-
ment per això), Chaves no
dibuixa una guerra entre
bons i dolents, sinó que hi
inclou capellans agressius
armats amb escopeta i mi-
licians de gallet fàcil. Els
obrers i camperols sense
carnet, mancats del sentit
de l’oportunitat, no van
trobar el seu lloc: “Su cau-
sa, la de la libertad, no ha-
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bía en España quien la defendiese.” Malgrat al-
guns passatges exemplaritzants, Chaves No-
gales és capaç de crear situacions i personatges
carregats de valor literari. Penso, per exemple,
en Bigornia, un ogre de raval, polígam i kami-
kaze, a mig camí entre Shreck i el sergent Gori-
la. Penso, també, en Paco Citroen, feixista cas-
tís, especialista a encunyar eslògans de l’Espa-
nya profunda: “Viva el cocido y muera el Fo-
reign Office”, “Muera la gimnasia sueca y vivan
los toros”.

A sangre y fuego inclou anarquistes, marro-
quins, republicans, falangistes, comunistes,
saquejadors, espies i señoritos. L’eix ideològic

queda perfectament equilibrat. En canvi l’eix
nacional, i més concretament l’anomenat
problema catalán, present en tants discursos,
en tantes mobilitzacions, en tantes accions
bèl·liques, no mereix ni una sola línia per part
de l’autor. He recordat, en constatar aquesta
absència, el que escriu Josep-Anton Fernàn-
dez a El malestar en la cultura catalana: “Des
del punt de vista nacional, tots els catalans
som homosexuals.” Igual com un homose-
xual se sent exclòs de la majoria de les narra-
cions, el català es veu exclòs del discurs mains-
tream espanyol: fins i tot d’un llibre tan reco-
manable com aquest. ❋

Manuel Chaves
Nogales

va escriure
‘A sangre y fuego’

el 1937. A sota,
una imatge de

milicians durant
la Guerra Civil
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