
El crític
amateur

olts dels que escrivim, assaig, no-
vel·la, simples articles com
aquests, hem caigut en l’error, un

dia, de pretendre fer crítica; no d’esdevenir
crític, sinó de fer crítica d’alguna cosa que
hem llegit i ens ha interessat; jo també. Pla,
que no va fer-ho per error, a El quadern
gris, opina sobre Unamuno i el Quixot,
o més ben dit, sobre l’autor del Quixot.
El filòsof basc s’imagina Cervantes
com un pícaro. En canvi, Xènius, se-
gueix Pla, el veu com un “pícaro
que esdevé [...] un irònic trèmul
d’estovat sentimentalisme”.
D’Unamuno, Pla, opina que “sem-
pre ha estat [...] un enorme confu-
sionari”. Seguint el raonament de Pla
–ja em disculpareu la pretensió–, jo
també opino que Unamuno no va sa-
ber, o potser no va voler, entendre
Cervantes, i confegí la seva idea del
Quixot per a mayor gloria de les seves
–les d’Unamuno– dèries místiques.
Com podia Unamuno entendre
Cervantes? Casumtot! En tot cas
podem acceptar que el savi basc
es modelés el seu personal Qui-
xot, però no pas el del llibre de
Cervantes.

En això, però, deu residir la glòria de la no-
vel·la, la capacitat per deixar-se interpretar.
Unamuno, un místic ple de comedimiento,
ponderació, ple d’orgull intel·lectual: fem
memòria amb quina altivesa, vorejant la te-
meritat extrema, abandonà Unamuno el
franquisme, quan davant la plana dels gene-
ralots feixistes, aquell assassí grillat, Queipo
de Llano, pronuncià el seu esgarrifós ¡Viva la
muerte! Sí, aquest gest, entre d’altres, és clar,
se li ha de tenir en compte al filòsof, s’havia
de ser extremadament valerós, fins a l’arro-
gància suïcida, per reaccionar com ho va fer.
En aquella situació sí que Unamuno actuà, a
la manera de l’heroi de Cervantes, enfron-
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tant-se amb valentia quixotesca a la demèn-
cia descomunal dels trasgos i malandrines de
la dictadura. Però ben segur que no ho hauria
fet així Cervantes. Miguel de Cervantes segur
que no hauria respost amb aital imprudent
gallardia; no s’ho podia permetre.

Vocabulari florit i rufianesc
En comparació a aquest gest del Quixot/
Unamuno cal recordar com fou la vida de
Cervantes, on precisament no s’hi compten
gaires actes d’aquesta mena. ¿Qui no ha llegit
les seves peces curtes assaborint l’idioma
abrivat dels seus personatges, per adonar-se
en quin ambient degué ser instruït? Amb qui
devia conviure diàriament Cervantes per as-

sumir aquell florit i rufianesc vocabulari!
Cervantes –a mi m’agrada creure-ho– sovint
s’expressa més per boca de Sancho, que no
per la del seu patró. Però cal no fiar-se’n gaire
de les meves opinions. Total, jo, com Sancho,
prefereixo passar les assolellades tardes sota

un garrofer, de cara al mar, comptant
com van i vénen les onades, que no
pas travessar ciutats i serres en cerca
del risc i l’aventura.

    Pla opinava que Cervantes era
un “home mort de fam, de fàstic
i de tristesa”. I certament, algu-

na cosa així devia ser, perquè
contra el que generalment la
novel·lística ha escampat, en
el món de la briva, en el món

rufianesc, que es toca amb
el de la misèria, s’hi passa
més gana que sacietat ex-
tensiva, més avorriment
que no pas alegries, més
tristesa que felicitat.

    Cervantes coneix de prop les
classes populars. El Quixot és un

bon quadern d’etnografia, i encara
més ho són les seves novel·letes exem-

plars. D’aquí el meu interès per aquest
llibre i tot allò que s’hi refereix, encara que si-
gui d’esquitllada. He après molt sobre la

continuïtat històrica del ball popular en
l’amena lectura del passatge de les noces

de Camacho, o en la divertida i alhora
il·lustrativa relació dels comediants

que tornen de representar la seva mo-
jiganga del dia de Corpus, com d’al-
gunes versades i documentades

obres d’antropologia acadèmica, sobretot
quan alguns d’aquests treballs, a partir dels
materials etnogràfics, pretenen endinsar-se,
a més a més, en detalls sociològics i polítics
de societats que realment només se les coneix
per lleugers i aproximatius treballs de camp.
“Don Quijote no era ni un boig ni un ximple
–assegura Harold Bloom–, sinó algú que ju-
gava a ser cavaller errant.” I em sembla que
aquí l’encerta. El joc és una activitat voluntà-
ria, al contrari de la bogeria. Però, per què ju-
guem? Per fugir dels terrors secrets? Per dis-
persar les aprensions domèstiques? Per què
juguem, podríem contestar-ho. Però, a què
juguem? Sempre em quedarà una ombra no
resolta. ❋
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 Santa Coloma de Queralt trobo viu
un sinònim d’escarnir i de difamar:
abarnegar. Si algú t’abarnega és que

t’assenyala amb el dit per deixar-te com un
drap brut. Un colomí m’assegura que d’això
que tothom en diu escrache ell en diria abar-
negar. Als diccionaris generals hi figura l’ad-
jectiu abarnegat, però sense el salt de l’aspecte
físic al moral. El DIEC en recull dues accep-
cions: 1) De baixa qualitat i 2) Mancat de mit-
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jans, cura o distinció. El GDLC hi coincideix,
tot afegint a la segona un sol mot: deixat. Els
exemples són idèntics als dos diccionaris: 1)
És un espectacle abarnegat i 2) En Pau va molt
abarnegat. Pel que fa a l’origen etimològic, el
GDLC el fa derivar del verb abarganyar, que
vol dir malmetre. D’abarganyat, doncs, hau-
ríem passat a abarnegat. No costa albirar-hi
una certa contaminació del verb negar. Però a
Santa Coloma de Queralt van més enllà i arri-

ben al menyspreu inherent a l’escarni, tal com
sí que recull l’Alcover-Moll: “Malfamar, parlar
malament de qualcú, despreciar.” L’àvia Pau-
la, que era de Vilanova i la Geltrú, ho deia per
referir-se a coses de mala qualitat o persones
en les quals no podies confiar. Jo de nen sem-
pre havia entès barnagat i ho associava a la
qualitat de vida que ella havia trobat a Barce-
lona, a la qual llavors tot just començaven a
anomenar Barna. ❋O
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