
n una tertúlia recent sobre la novel·la
Crim de sang (Proa, guanyadora del
premi Sant Jordi 2011), Sebastià Alza-

mora ens comenta els contactes que va man-
tenir amb la poeta xilena Nuri Escorza Ba-
lasch, filla del tràgicament famós Manuel Es-
corza del Val (Barcelona, 1912), màxim res-
ponsable dels serveis d’investigació de la
CNT-FAI i que durant els primers deu mesos
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OBRAVISTA ISIDRE GRAU

El cor del monstre
de la Guerra Civil va ordenar milers d’assas-
sinats. Amb nom i cognom, aquest és el do-
lent més dolent de la novel·la, i en la seva apo-
teosi de western té el final merescut. Però la
realitat és que Escorza no tan sols va sobre-
viure a la guerra, sinó que el 1939 es va exiliar
a Xile i va viure a Valparaíso fins que va mo-
rir, el 1968, dedicat a una austera vida fami-
liar i a la crítica de cinema, art i literatura.

Un individu tan sanguinari és fàcil de con-
demnar, però les facilitats trontollen quan
apareix una filla de gairebé 70 anys a qui li ha
costat d’acceptar que el seu amantíssim pare
hagi tingut una existència anterior que no lli-
ga amb la de l’home casolà, afectuós i sensi-
ble que la va criar. Ara bé, els testimonis his-
tòrics són rotunds i escruixidors, incloent-hi
els descrits per Paul Preston a la Historia de la
Guerra Civil Española, i ella decideix obrir els
ulls i escoltar les veritats que li arriben. Fins
que al darrer mes de maig, s’avé a fer l’entre-
vista que li fa Adolf Beltran per al programa
Sentits, de Catalunya Informació.

Aquests contrastos ens porten a tantes si-
tuacions viscudes des del cinema, quan hem
après que hi ha gàngsters capaços d’ordenar
matances mentre juguen amb els néts o aca-
ricien el gos, temibles nazis que es commo-
uen amb la música de Wagner i assassins de
llàgrima fàcil. Llavors se’ns ericen els cabells i
el cor ens fa un bot. Com és que en la ment
més abjecta hi ha espai per a la sentimentali-
tat? Ara una poetessa xilena ens demostra
que sí, que és possible.

De ben petit, Escorza havia sofert una pò-
lio que li havia atrofiat les cames, però als 24
anys era qui tenia més poder a l’ombra de la
CNT, amb prou fama perquè el seu correli-
gionari Joan Garcia Oliver el considerés “tolit
de cos i d’ànima”. Dirigia les activitats des de
la txeca de Sant Elies, controlava la llista de
facciosos i va ser responsable directe de l’afu-
sellament dels maristes; tot un personatge
que, a falta d’estudis concloents, amenaça de
convertir-se en llegenda. Potser ens caldrà
esperar que els investigadors que s’hi han es-
pecialitzat, Miquel Mir i Agustín Guillamon,
acabin de fer la feina i nosaltres arribem a es-
brinar qui hi havia al darrere d’una de les eta-
pes més turbulentes de la Guerra Civil.

Mentrestant, farem bé de pensar que ni els
monstres són d’una sola peça, i que la seva
peculiaritat no depèn tan sols de l’aparença
física ni d’un rol après de cara a l’exterior.
Qui sap si ara per ara convivim amb mons-
tres potencials, que només esperen l’oportu-
nitat d’una guerra o de qualsevol altra heca-
tombe per manifestar-se. ❋
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Un rètol de la CNT-FAI, de què Manuel
Escorza del Val va ser màxim responsable dels
serveis d’investigació / ARXIU
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últim espectacle de l’incansable Jau-
me Mateu, àlies Tortell Poltrona, és
una proposta molt particular. Parti-

cular perquè hi treballa sol, perquè ho fa dalt
d’un escenari (al circ hi ha pistes i no solen
ser elevades, sinó més aviat a peu pla) i també
perquè tracta de la mort. La d’un pallasso.
L’operació ateny un nou grau en l’escala del
doctor Insòlit amb el títol, format per una
paraula ben peculiar. Molts l’havíem sentida,

L’
Grimègies?

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

però molt pocs l’havien vista mai impresa. La
meva àvia em deia que jo feia hirimèhies
(amb les dues hacs ben aspirades) cada cop
que l’atabalava amb festes i afalacs, de petit,
per demanar-li alguna cosa. Em consta que
en Tortell va investigar-ne la grafia abans de
posar-la al capdavant del seu espectacle i que
finalment va optar per la solució amb l’elisió
de la vocal esbaravàtica i les ges per no violen-
tar excessivament la grafia.

Sembla que és una paraula inventada pel
pintor Isidre Nonell fa més de cent anys. Ini-
cialment, la grimègia (també escrita grimè-
jia), tenia unes connotacions més adultes, de
caire sexual. Al·ludia a les disbauxes, vaja. La
popularitat de l’expressió n’amorosí el sentit
i va acabar relacionada amb qualsevol mena
de conya o de festa.

En Tortell Poltrona és l’únic rei que accep-
tarem. El rei de les grimègies. ❋




