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a pocs dies llegia
en aquest diari

que l’Ajuntament de
Barcelona havia lliurat
–de manera pòstuma,
és clar– la medalla

d’or de la ciutat a Pompeu Fabra,
“aquest treballador del pensament”. I
ho va fer 81 anys després que li hagués
estat concedida un llunyà 24 de febrer
del 1938. Quina és la causa d’aquest
enorme retard? Lògicament, la Guerra
Civil i les gairebé quatre dècades de
franquisme. Però també la llarga des-
memòria provocada per una Transició
molt menys exemplar del que se’ns ha
volgut vendre. L’Ajuntament barceloní,
però, va decidir resoldre aquesta injus-
tícia després que el periodista Joa-
quim Maria Puyal esmentés l’oblit en
l’acte d’entrega de la medalla d’or al
mèrit esportiu que li va ser concedida
l’any passat. Sens dubte, per molts
motius, aquesta és una bona notícia.
Una bona notícia que no s’hauria pro-
duït mai sense la constància i l’amor al
país i al Mestre d’un home molt lligat a
Puyal. No debades, va ser ell qui, fa

més de quatre dècades, el va ajudar a
construir tot el codi de comunicació
que va permetre explicar els detalls
dels partits de futbol amb un idioma
que tot just havia sortit de les catacum-
bes del franquisme. M’estic referint a
l’incombustible Jordi Mir, que va buscar
pels arxius de la capital catalana totes
les informacions que li van permetre fer
una quadratura del cercle que, final-
ment, ha acabat amb un homenatge
més que merescut de la capital del país
al “seny ordenador de la llengua catala-
na”. El Jordi Mir, un dels millors estudio-
sos de Fabra, és una barreja d’activista
cultural, professor de català, escriptor i
patriota. I també excursionista. Poca
gent coneix millor el país que ell, que ha
resseguit totes les valls, tots els pics,
tots els pobles i poblets des de Salses
fins a Guardamar. Poca gent coneix mi-
llor que ell els racons del seu estimat
Pallars, que el va veure néixer ja fa més
de vuit dècades, quan aquella maleïda
guerra que va obligar Fabra a buscar re-
fugi a la Catalunya del Nord estava a
punt de començar.
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e tots els comentaris que ha
suscitat el pessebre de la plaça
de Sant Jaume de Barcelona, el

que m’ha resultat més útil ha estat el
d’un ciutadà ensuperbit que va penjar
a les xarxes unes figures de Salzillo
amb l’exhortació: “Aprèn-ne!”, adreça-
da, suposo, no tant a l’escenògrafa
Paula Bosch com a l’alcaldessa, que és
a l’origen, com tothom sap, dels grans
mals que afligeixen la humanitat, des
del turisme de masses fins al canvi cli-
màtic. Els que coneguin l’escultor
Francisco Salzillo, i la seva llagrimosa
imatgeria policromada, entendran que
a aquell tuiter li desagradi la proposta
municipal, que no només està als antí-
podes del sentimentalisme mantegós
del seu pessebrista barroc, sinó que
per fortuna n’és el remei. Molts de
nosaltres hem tingut a casa bous i va-
ques i xais, i els Tres Reis arribant a
cavall o en camell, i tres o quatre pas-
torets, amb el sarró, la faixa i la barre-
tina, i la Verge, Sant Josep i el Nen
dins una cova de pela surera, però
abans i després de tot això, i del riu de
paper de plata, i del pont fet amb escu-
radents encolats, una mica japonès, i
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les boletes de porexpan, i la molsa, i
els enfilalls de campanetes lluminoses
i l’estrella de purpurina, hi ha hagut
les caixes amuntegades en un traster.

El pessebre, com a bon fenomen
burgès, és un teatret que es guarda
d’un any per l’altre. Eren rars els Na-
dals que hi incorporàvem alguna peça
nova, ni tan sols en el cas més que fre-
qüent que alguna figureta se’ns ha-
gués trencat. Durant anys, a casa el
vam muntar amb el rei negre manc i
un xai que havia perdut tot el guix
d’una pota i li sortia, irreverent, l’àni-
ma de filferro de què estava fet. Passa-
des les festes, ho tornàvem a endreçar

tot embolicat amb paper de diari i un
coixí de flocs dins una capsa, i ho enta-
foràvem com sempre als dalts de l’ar-
mari, amb les boles de l’arbre i un ma-
nyoc de cabells d’àngel resplendents.
Quan ho tornàvem a obrir, el Nadal se-
güent, a vegades ja faltava algú a tau-
la, i nosaltres érem també uns altres,
però les figuretes, senceres o esquer-
dades, continuaven esperant-nos dins
la capsa, com hi podíem haver trobat
extraviat un paquet de Lark del pare,
que era el tabac que fumava quan ens
portava a recollir la molsa al bosc i tot
el cotxe feia a la tornada olor de cen-
dra i terra molla; o un carquinyoli dels
que l’àvia es treia de la butxaca havent
sopat, o l’exemplar d’El amor en los
tiempos del cólera que va estendre,
damunt l’hivern de 1985, l’endimonia-
da escalfor dels tròpics. Del pessebre
barceloní d’aquest any, han dit que
convertia el Nadal en un traster. Sí,
aquest és l’esperit, deixar-nos tornar
uns dies a les festes d’abans, quan hi
érem tots, al voltant de la taula, i en-
cara fèiem pessebres que es guardaven
en capses: un món antic, allà a les gol-
fes, on mai no tornarem a viure.
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