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olt probable-
ment hi haurà

qui ho considerarà
una minúcia, una
qüestió banal; o, para-
frasejant l’escriptor

Josep Pla i Casadevall, “una collona-
da”. Hi ha, per la seva banda, qui justifi-
carà la supressió del cognom de la ma-
re (objecte d’aquest article) per un
problema d’espai, acostumats com es-
tem a una societat en què les paraules
i les expressions es redueixen a la mí-
nima expressió, aquella que tot sovint
ens situa al límit d’allò intel·ligible. Es
tracta d’una tendència molt arrelada,
amb el cas més extrem dels països an-
glosaxons, en els quals les esposes i
els fills perden els cognoms de les se-
ves mares. Si llegeixen qualsevol re-
portatge periodístic, si s’entretenen a
mirar els noms que porten els futbolis-
tes a la part del darrere de les samar-
retes o si ressegueixen els crèdits de
les pel·lícules, s’adonaran que l’oblit
del cognom matern és una pràctica
habitual, generalitzada, deixant de
banda algunes persones especialment

sensibilitzades o altres que, per evitar
confusionismes o millorar la identifica-
ció, han incorporat els dos cognoms.
L’escriptor Josep Carner Ribalta, per
exemple, signava amb el segon co-
gnom per no confondre’s amb el gran
poeta de les lletres catalanes, Josep
Carner Puig-Oriol. Lògicament, cadas-
cú és lliure de fer el que vulgui. I no
mancarà qui em dirà que té les seves
pròpies motivacions per utilitzar no-
més el cognom patern, ja siguin de cai-
re personal o de qualsevol altre tipus.
Cada casa és un món, com diu la dita; i
no és qüestió d’explorar-los tots. Però,
dites i escoltades totes les justifica-
cions, convindran amb mi que suprimir
o oblidar el cognom matern, precisa-
ment en una cultura com la nostra que
ens ofereix la possibilitat legal de man-
tenir-lo, de fusionar-lo amb el del pare
fins a construir un nom compost o de
capgirar l’ordre, és una mostra més
d’una societat profundament patriar-
cal i un oblit inexcusable d’una part del
nostre passat, dels nostres orígens; un
menysteniment, si m’ho permeten, a la
mare que ens va parir.
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Keep calm
Pere Bosch i Cuenca

La mare que
ens va parir

Suprimir o oblidar el cognom
matern, en una cultura com
la nostra que té la tradició de
mantenir-lo, és un producte
més de la societat patriarcal
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a poc més de nou anys, el 29 de
maig del 2011, Miquel Pairolí s’aco-
miadava dels lectors amb un article

(el seu últim escaire) en què exposava
que, de manera equivalent als cuiners per
elaborar els plats, cada columnista de
premsa té les seves receptes. Hi afegia els
ingredients amb els quals procurava cui-
nar els seus articles: sentit crític envers el
poder, reflexió com a compromís amb el
lector incitant-lo al pensament, memòria
per lligar caps entre passat i present, a
més d’una certa voluntat d’estil. El títol de
l’article és Teló i va ser escrit amb la cons-
ciència que baixaria definitivament. En
Miquel va morir el 6 de juliol del 2011.
Aleshores l’havia substituït Manuel Cuyàs
publicant al mateix espai del diari, que ara
ocupa amb tristesa aquesta ombra, els
seus articles sota el genèric Vuits i nous.
El passat 15 de maig (un altre dia de
maig) hi va explicar que havia anat al bar-
ber.

Amb aquella seva manera vibrant i
amena de retratar els costums, d’abans i
d’ara, Cuyàs es recorda a Dissabte al bar-
ber com el nen que, quan tenia massa tou
de cabells al clatell, la mare enviava, sem-
pre aquest mateix dia de la setmana, a
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una barberia en què a l’estiu, amb les por-
tes i finestres oberts, s’hi creava un am-
bient pròxim a El nostre home a l’Hava-
na, mentre que a l’hivern, amb tot tancat,
l’aire s’hi resclosia i semblava el casino de
Calle Mayor. Els referents cinèfils formen
part de l’ornamentació dels seus textos,
cuinats amb un sofregit après amb els mi-

llors escriptors periodístics catalans. En
aquest article, també hi ha lloc per referir-
se als efectes econòmics del coronavirus
exemplificant-ho a la menuda amb el seu
barber, que va acceptar amb recança una
paga doble del servei aportada amb la
consciència que l’home, com tants d’al-
tres, no havia pogut treballar durant 40
dies: el seu ús de l’anècdota, sempre inte-
grada en el relat amb les seves virtuts com
a cronista, no era en va perquè hi concre-
tava com ens afecten les circumstàncies.

Dissabte al barber acaba de manera
que, llegint-lo al seu moment, se’t feia un
nus a la gola perquè diu clarament allò
que hi va palpitant: havia anat al barber
abans de sotmetre’s a un trasplantament
de medul·la òssia. I t’estremeix quan ara
rellegeixes: “Ha arribat el moment de fer
una pausa llarga.” Havia de ser una pausa,
no pas un comiat. No ens sabem avenir
d’aquesta pèrdua i així, doncs, que no es
reprenguin uns articles amb els quals
Cuyàs cuinava a la seva diferent manera i
proporcions els ingredients dits per Pairo-
lí amanint-los amb ironia i cert gust per la
polèmica combinat amb una afabilitat que
el feia pròxim explicant les seves vivèn-
cies. Estem de dol.

“No ens sabem
avenir d’aquesta
pèrdua i així, doncs,
que no es reprenguin
uns articles amb els
quals Cuyàs cuinava a
la seva diferent
manera. Estem de dol.
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Havia de ser una pausa
Imma Merino


