
n una població del litoral, per Nadal,
la canalla participava en una divertida
tradició: la Carassa del moro Manani.

Aquesta carassa representava la testa d’un pi-
rata berber. S’exposava al pati de la Casa de la
Vila i llançava caramels per la boca. Simultà-
niament, en un castellet de titelles, es repre-
sentava un conte on un pirata berber desem-
barcava a la platja de la població i es menjava
tots els torrons, etcètera. Al final, un petit he-
roi foragitava el pirata.

Aquest relat, que certament incloïa (an-
tics) prejudicis cap als corsaris barbarescos,
s’ha contat d’aquesta manera des de fa gene-
racions, com altres vells relats que contenen
prejudicis envers tota mena d’humans que
no coincideixen amb els costums locals. En
algun moment, però, va sorgir la protesta des
de cercles d’opinió. Era motivada per l’exis-
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Relats tradicionals
tència d’una colònia de magribins a la pobla-
ció. Van exigir que se suprimís de l’obreta el
terme (suposadament infamant) moro.

L’especulació sobre l’assumpte quedà ins-
crita en una arriscada hipòtesi segons la qual
caldria suprimir de les narracions populars
aquells elements que la correcció política
consideraria inadequats, tant els que inclo-
uen referències xenòfobes, com violentes, et-
cètera. Si així ho féssim, però, i suprimíssim
(com finalment va fer-se) del relat de la Ca-
rassa el pejoratiu moro, amb quin altre terme
l’hauríem de substituir? Carreguem els neu-
lers a una altra ètnia: als ianquis, potser? “El
ianqui que cada any ve a robar les llaminadu-
res de Nadal dels nens d’aquesta població?”
O bé seria millor suprimir tota l’activitat, ja
que “la cultura popular no desapareixerà si es
deixa de representar aquesta obreta”.

Què fem, però, amb els contes? La Caput-
xeta Vermella, el Nap Buf, La Ventafocs, Blan-
caneu...? No s’ha de considerar una severa
discriminació que les dones madures hagin
de ser lletges i dolentes (madrastres) i les jo-
ves belles i més bones que el pa? Que fem
amb aquesta mena de literatura universal de
la qual cada any se n’editen milers d’exem-
plars per a gaudi de la canalla?

Tornant al tema de l’article cal advertir que
el costumari popular és ple de moros de tota
mena: gegants moros, turcs i cavallets, moros
i cristians... I certament, els moros pirates, as-
saltadors de les poblacions del litoral català
van existir durant uns quants segles, i la po-
blació els temia de valent, tant com els habi-
tants de Palestina temien els despietats croats
cristians.

Formar part d’una història
Quina resposta podríem donar als que patei-
xen per aquesta qüestió? I, abans de tot, qui-
na proposició hauríem d’articular per als
membres de les comunitats magribines que
ja viuen –i no pensen anar-se’n– al país? Una
primera consideració, de cara a les persones
que se senten justament motivades per
aquesta causa, és que tinguin en compte que
els nens i adults magribins que actualment
viuen a Catalunya han d’assumir com una
qüestió principal (que també hem d’assumir
nosaltres) que ells no són pàries que han apa-
regut al món de cop, sinó que formen part
d’una història que els relaciona amb la resta
de pobles del món, també amb el nostre. I
que tant el nostre com el seu (que finalment
conformen un sol poble humà), atiats per di-
versos poders, han estat protagonistes d’he-
roïcitats i d’atrocitats. I la història (els re-
cords a partir dels quals es creen les llegendes,
també són història) no pot mistificar-se ni
tan sols en benefici de la correcció política.

Els immigrats magribins avui no s’identi-
fiquen amb els moros de sarsuela que aparei-
xen al nostre costumari; són immigrants, no
pas idiotes. O és que algun català s’escanda-
litza si una àvia grega presenta els almogàvers
catalans com pirates exterminadors? ❋
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n rotund noranta-vuit per cent dels
pares del CEIP El Palmerar d’Elx
han votat a favor de tenir les tres lí-

nies en valencià el curs vinent. Ara en tenien
dues i la tercera és en castellà. Dels quaranta-
quatre centres valencians que ho han sol·lici-
tat vint-i-nou han rebut l’autorització de la
conselleria per obrir noves línies en la nostra
llengua. A Elx l’impuls prové de l’Associació
Cívica per la Llengua El Tempir.
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Tempir?
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Intrigat per aquest nom tempíric en busco
el significat. El tempir és, segons el DIEC: “Ai-
gua de pluja que, absorbida per la terra, la
deixa en un bon estat d’humitat.” L’Alcover-
Moll, sempre més prolix, en recull tres accep-
cions: a) “estat del temps atmosfèric”, b)
“saó, aigua de pluja que és absorbida per la
terra”, i c) “assaonat per la pluja”. Alcover
atribueix la primera a Barcelona i restringeix
les altres dues a l’Empordà, amb exemples del

segle XVI com “Avuy tota la nit plogué una
bella tempir, merçè a Déu”. Joan-Carles Mar-
tí Casanova, traductor poliglot i autor de lli-
bres com Des del rovellet de l’ou d’Elx, explica
que els elxans desconeixen el terme saó per-
què sempre n’han dit tempir, un terme que ja
apareix en documents elxans del segle XIV a
l’arxiu històric de la ciutat i que encara avui
és viu al Camp d’Elx amb el mateix sentit que
a l’Empordà. ❋O
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