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Lo Siginero

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

 les Terres de l’Ebre topo amb una
figura llegendària emboscada en
la paraula Siginero, mot terrible

que designava un llegendari assassí de
criatures. Segons el relat amb què, fins fa
poques generacions, les mares ebrenques
espantaven els xiquets, lo Siginero matava
els nens d’una ganivetada a la saginera
(l’engonal) per extreure’n la sang i el greix
(sagí), matèries molt preuades. Una mena
d’home del sac amb arma blanca i pul-
sions vampíriques, vaja. En el seu merave-
llós Vocabulari de boca (una aproximació a

A la parla del Delta) dels autors de la Cava
Baltasar Casanova i Agustí Bertomeu des-
criuen la vessant gore d’aquesta mena de
Jack l’Esbudellador ebrenc i ho comple-
menten amb més realisme: “Realment
eren persones que tractaven en greixos per
a llumaner i altres utilitats.” Els greixos
animals, sobretot els del porc, s’aprofita-
ven per a l’oli dels llums o per fer sabó. Es
veu que els professionals d’aquest ram del
greix solien vestir de negre i traginaven
una maleteta, una imatge que la imagina-
ció popular, sempre truculenta, va asso-

ciar als llegendaris assassins de “xiquets
xicotets”, personatges clàssics en molts re-
lats populars. A Deltebre, a tocar del pont
que pren el nom dels antics passadors del
riu, comprovo que els majors de trenta
anys coneixen lo Siginero i, de xiquets, van
sentir-ne temor. Lo Paulet m’explica que
els funcionaris de ferrocarrils que l’Estat
enviava solien vestir de negre i tots porta-
ven una maleteta, de manera que la pobla-
ció local els mirava amb malfiança. L’om-
bra del ganivet de lo Siginero s’allargava
per les vies fèrries de la Renfe. ❋

Ciberonanista

UNA IMATGE I MIL PARAULES SERGI CÀMARA

ai havia estat un paio gaire socia-
ble. Un matí, però, es va tancar.
Com la tapa d’un piano, amb una

violència seca que arrossega una cua sono-
ra dodecafònica.

Potser aquest so sense melodia el va
conduir fins a una escletxa: els missatges
de WhatsApp que intercanviava amb un
grup del taller de receptes de cuina. Un ta-
ller que va durar cinc dissabtes. Fa dos
anys.

Aquest format de grup va morir d’ina-
nició: els integrants es van desvirtualitzar.
En lloc de compartir receptes i tafaneries a
cop de tecla, quedaven a casa d’un o altre,
cuinaven i menjaven i parlaven i bevien i
reien i discutien i flirtejaven i se sentien fe-
liços, de manera puntual.

Ell no va assistir a cap d’aquells sopars.
Mantenia ben forta dins del puny una

possibilitat: enviar-se missatges. A ell ma-
teix, sí. Iniciava grans debats, es contradeia
i es contraargumentava, es feia memòria i
es feia riure, s’ofenia i se sorprenia. Tot sol.

Algú en diria esquizofrènia. Algú altre,
desesperació.

Una matinada el mòbil es va quedar
sense bateria. Mort. Ell va ser incapaç de
trobar el carregador. I això que el va buscar
amb l’ànsia amb què es busca una resposta.
Es va empipar tant, que va deixar d’escriu-
re’s. A la merda! Què s’ha pensat? ❋
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L’ús que determinades persones fan del mòbil
pot ser malaltís, o poc se’n falta S. CÀMARA




