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La revolució
dels somriures

n el món de les oracions simples,
n’hi ha que se centren en la manera
d’expressar un fet i n’hi ha que ex-

pressen simplement el fet. Els verbs utilit-
zats són clau per a aquestes classificacions:
el verb ser, per exemple, és dels clàssics.
Se’n diu copulatiu perquè posa en relació
el subjecte amb el predicat. Les eleccions
d’avui són plebiscitàries, per exemple.
Aquesta oració és atributiva, diguin el que
diguin els unionistes. Jo sóc independentis-
ta és també una oració atributiva (i afir-
mativa). Però tornem a l’infinitiu ser.

En el llenguatge corrent es diu i s’escriu
ser pertot arreu; a les Balears i en algunes
terres gironines, tanmateix, la forma és es-
ser. En registres elevats podem escriure és-
ser, amb accent. El gerundi és sent o essent
(sense accent) en els registres cultes. I el
participi de ser és sigut a Catalunya, segut a
València i set a Eivissa i també en algunes
comarques interiors del Principat. En can-

vi, a les Balears es diu estat. Són formes es-
tàndard. El verb ser com a auxiliar el tro-
bem en la veu passiva (La independència
serà avalada per vots i per escons) i històri-
cament també l’hem trobat amb verbs de
moviment (Sóc anat a la Meridiana) i amb
un nombre reduït de verbs transitius (Sóc
vist el candidat que prefereixo).

La gràcia d’un verb copulatiu com ser
és que també pot funcionar com a verb no
copulatiu, amb un significat semblant a
‘existir’. Fixem-nos en la cua de les frases
següents: Catalunya serà cristiana... o no
serà (Josep Torras i Bages); C. serà impu-
ra... o no serà (Lluís Cabrera), C. serà logís-
tica... o no serà (Ramon Tremosa), C. serà
quilla... o no serà (Valero Sanmartí). O
canviant-hi el subjecte: Espanya serà fede-
ral... o no serà (Pere Navarro).

Però el verb ser té més gràcies, sobretot
quan es conjuga. Dic la més coneguda: la
primera persona del present d’indicatiu és
só (avui fora d’ús), sóc o som (a les Balears
es diu jo som). Per això els som-riures
d’avui podrien fer un gran pas, au, que ja
toca, i convertir-se en som-lliures. ❋
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L’apunt
Els catalans fem avui un altre pas en
la revolució democràtica més feliç
d’Europa. Fins ara conjugàvem el verb
ser només en passat. Ara el podem
conjugar per decidir què volem ser.

i ha llibres que et segresten l’àni-
ma, que són un orfenat en fla-
mes. I tu no vas tornar (Brome-

ra/Salamandra) de Marceline Loridan-
Ivens n’és un. Llibres que t’aboquen a
l’insomni. Que et creen la sensació que el
relat, el testimoni, està fet de paraules
que tornen al lloc primigeni, al moment
en què aquestes van ser dites per prime-
ra vegada. Llenguatge d’escriptor, és clar,
però fugint de la bellesa literària, no po-
sant ornaments al coll, ni sorra a les but-
xaques. Devores i et trenques llegint
aquesta meravella pensant tota l’estona
com aconsegueix fer el que fa, com amb
tan poc –és fals que sigui poc:
la veritat és una muntanya–
arriba a cavar tan profund. Un
testimoni –el d’aquesta dona
francesa nascuda al 1928 i su-
pervivent d’Auschwitz-Birke-
nau, Berger-Belsen i There-
sienstadt– de gairebé 90 pàgi-
nes directe com una mala no-
tícia. Una mena de carta al pa-
re, cadascú al seu camp, ella
una adolescent, ell un home
de quaranta anys. Una carta al
pare però adreçada sense sen-
timentalisme, rabiosa. I és que
sí que hi ha culpables: són ells
i ells, nosaltres sabem que ho
som. Cap jueu va morir per França als
camps d’extermini nazis, França els va
lliurar.

Una carta del pare al voltant d’un co-
miat, una profecia, una fletxa enverina-
da: “Tu sí que tornaràs perquè ets jove
però jo no hi tornaré.” Vida al camp.
Crua. Directa. Present immediat. Prime-
ra persona del singular. No, no, no és un
altre llibre sobre l’Holocaust, que també
ho és. En aquest llibre hi ha alguna cosa
més de la mateixa forma que el genocidi
jueu és més que un extermini en un mo-
ment de la història. Parla de la civilitza-
ció, que no deixa de ser una construcció
intel·lectual, la caseta dels porcs que és
cendra i gas quan el llop bufa. Parla de la
necessitat de no sentir, no pensar, no re-
cordar si vols sobreviure. De la impossi-
bilitat de la vida quan t’han trencat la in-
timitat. L’assassí que ets quan tu no ets la
persona triada per a la cambra de gas.
Quan tu ets la que veus aquella nena
amb una nina als braços cap a la mort.
Quan fas morir la teva companya per no
morir tu, quan et salves, quan no espe-
res, quan ja no estimes. Els presoners
deixen de ser humans al mateix temps
que els gossos nazis són cada vegada més
que humans. El mirall sempre reflecteix
la veritat per a Loridan-Ivens. No hi ha
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argúcies, ja no valen les trampes. L’autora
escriu com una maleducada. No et res-
pecta, no espera res de tu ni de ningú. És
el familiar incòmode la nit de Nadal.
Allò va ser així. Portes tots els morts i els
assassins a la sang, a les entranyes. I tor-
narà a passar. De fet, ja està passant. Els
jueus no són més que els únics humans
d’aquesta animalitat que diem civilitza-
ció. No, no juguem amb les paraules.
Tots som jueus, els palestins, els sirians
ho són ara perquè no tenen casa, intimi-
tat, dignitat. De la mateixa manera que
tots som nazis, tots sabem que perquè jo
visqui han de morir cent, mil.

I tu no vas tornar és una experiència
literària i vital. El que el diferencia d’al-
tres testimonis és que fuig de l’èpica, de la
necessitat d’arribar a un punt de concòr-
dia. D’una sinceritat insuportable i escri-
ta per una nena nonagenària, que ja és
un mort en vida i que no ha perdonat el
món ni el seu pare per haver sobreviscut
a ell, a la guerra. Que no li perdona que
el matessin, que enfonsés la família, que
l’aboqués a la mort en vida. Un relat ver-
tebrat de paraules que són l’únic que no
poden destruir els nazis. Paraules que
formen un relat de destrucció. Oblides
per sobreviure, per no ser cremada, per
poder córrer endavant. Els jueus saben
que la càbala, la paraula, crea la vida. Els
nazis, els economistes, nosaltres, vivim
dels números, de les previsions. Tornem
al camp d’extermini si ens falten dues ne-
nes, deixem que les bambes ens les facin
a Delhi per cinquanta cèntims menys,
paguem el que sigui a qui mana. Aquesta
és la diferència. De vegades no surten els
números i una civilització s’enfonsa i el
llop fuig. En canvi, les paraules mai fa-
llen. Encara que sigui per dir-te, de nit,
mentre l’orfenat –Sábato sobre la litera-
tura de Kafka– es crema, per què jo? On
ets que no tornes? Quant trigaran a venir
per mi els de sempre? ❋

Marceline
Loridan-Ivens
al film ’Crònica
d’un estiu’, de Jean
Rouch i Edgar Morin
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