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T E M P S E R A T E M P S

Anacronismes i disfresses
V Í C T O R A L B A

R
ecordeu Terra i Llibertat, la pel-
lícula de Ken Loach sobre la
Guerra Civil? Cap actor s’hi
disfressa. Els que porten gra-
notes de treball, les porten ar-

rugades i brutes. Loach tingué diversos
antics combatents catalans que l’asses-
soraren. En el film només hi ha un
anacronisme: una parada de verdures al
carrer, al barri Xino, quan ja hi havia
cues a les botigues pel menjar racionat.

Recordeu Libertarias? Totes amb gra-
notes ben planxades, sortides de la bo-
tiga. És un bon índex, això de les gra-
notes, per confiar o no en una recons-
trucció de la Guerra Civil. El 19 de juliol,
els obrers (no pas més enllà del miler o
miler i mig) que sortiren a enfrontar-se
amb els militars, falangistes i requetés,
es posaren una granota perquè no voli-
en arriscar-se a embrutar o estripar el
seu vestit ordinari. Uns dies després
quan, si escoltàveu la gent, hauríeu de
creure que pel cap baix 5.000 barcelo-
nins combateren els militars, sortiren
les granotes planxadetes i sense taques,
comprades el dia abans a El Dique Flo-
tante (que era al pla de Palau, al costat
de la Borsa de llavors).

A la Biblioteca del Congrés de Wash-
ington –la més nodrida del món– hi ha
tants llibres sobre la Guerra Civil com
sobre la Segona Guerra Mundial, i noti-
ciaris, i fotos i dibuixos. No hi manquen,
doncs, les fonts de documentació. De fet,
sense sortir de Barcelona es pot trobar
un devessall d’informació.

Per això em vaig indignar l’altre ves-
pre, quan fent zàping vaig descobrir una
sèrie que sembla que és un drama fa-
miliar. L’episodi que vaig veure passava
durant la guerra. Militars republicans
amb uniforme blau (era caqui i fins
molts mesos després no se’l posaren),
obrers amb mocadors vermells al coll i
gorres de soldat i fusells. Una empresa
apropiada per la Generalitat per con-
vertir les màquines de teixir en màqui-

nes de fer granades (aquesta ximpleria
no passà mai, per sort). Les empreses
abandonades pels seus amos foren col-
lectivitzades pels seus obrers i la Gene-
ralitat no hi tingué res a veure fins uns
mesos més tard. Un noi va al front per-
què criden la seva lleva, cosa que no
passà fins al 1938; abans tots eren mili-
cians voluntaris. Un nen a la Casa de
Caritat, que tenia ja un altre nom. Un
soldat mort al qual donen una medalla
al valor (imagineu, medalles en aquells
moments!)...

Encara hi ha alguns supervivents, que
haurien pogut assessorar els guionistes
i directors d’aquest culebró. Per què no
els han consultat? Per què no han obert
llibres d’història i han mirat revistes de
l’època amb fotos a dojo?

Ens queixem que no hi ha el que en
diuen memòria històrica, però si la televi-
sió que hauria de fomentar-la no docu-
menta els seus encarregats de fer-nos
memòria, llavors què sabrem de la
guerra? La imatge que en traurem serà
la d’un grapat de ximples disfressats de
pallassos. És això el que volem que
prenguin per història?

La culpa no és de ningú. Simplement,
els que estan fent aquesta sèrie deuen
ser relativament joves. I no saben que la
Guerra Civil, fins en les seves anècdotes
més insignificats, fou quelcom molt di-
ferent. I que la gent hi moria no pas per
sortir a la tele, sinó, sense saber-ho, per
tal que, més de mig segle després, els
poguessin falsificar la vida i la mort.

E N I G M Í S T I C A

Amades
endevinalles

M À R I U S S E R R A
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L
a Biblioteca de Tradicions Populars
de les Edicions El Mèdol va re-
cuperant en edicions facsímil
uns materials antics equivalents
a les obres per fascicles que avui

saturen els quioscos. Els laboratoris on
neixen aquestes iniciatives editorials i els
mitjans disponibles han canviat molt,
però la voluntat d’arribar a un públic
ampli les agermana. El Diccionari d’endevi-
nalles que el folklorista Joan Amades va
publicar en 1934 n’és un exemple clar.
Va ser el volum XVIII de la sèrie B de la
BTP i conté centenars d’endevinalles ca-
talanes classificades alfabèticament se-
gons els mots solució, de la A a la Xoco-
lata. Ara els editors medolars ens la ser-
veixen tal com era, amb l’únic afegit d’un
bon pròleg de Joan Josep Isern que des-
criu amb amenitat les claus del gènere, el
reivindica sense complexos i el situa en el
vast camp d’interessos de Joan Amades,
qualificat pel prologuista d’home-antena.
La iniciativa és lloable des del punt de
vista documental i permet adonar-nos
d’un fenomen que sovint passa desaper-
cebut: la brutal mutació de referents que
separa el món, llavors ja antic, que car-
tografiava Amades, del nostre.

Un exemple extret de les endevinalles
de la Jota és “Jo ho dic, / jo ho torno a dir
/ i no saps el que vull dir”. La resposta,
que Amades ja associa a l’artifici francès
del calembour, és l’estri que servia (i ser-
veix, però cada cop menys, em temo) per
junyir els bous: jou. El pas del temps
atorga un nou sentit al tercer verset de
l’endevinalla. “No saps el que vull dir”,
avui, ja no només es refereix a l’estratègia
d’amagar l’ou d’una manera enginyosa
(homfònica, en aquest cas), sinó al fosc
sentit que el terme jou pot tenir per a
qualsevol jove d’avui, encara que visqui a
pagès. De fet, una passejada ràpida per
alguns mots resposta permet capir una
paradoxa sagnant: sovint el pas del
temps ha transformat els enigmes antics
en peces gairebé irresolubles. Així, mots
resposta com ara clemàstecs, filosa, manegot,
papaorelles, ullastre i xeixa semblen més
propis de constituir un enigma semàntic
d’aquells que ofereixen quatre definici-
ons possibles que no pas de figurar com
a resposta a una endevinalla que oculta
mitjançant artificis d’enginy un mot so-
lució del qual es pressuposa un coneixe-
ment clar.

Amades es va interessar pels jocs de
paraules gràcies al mestratge de Rossend
Serra i Pagès, l’únic folklorista català que
va conèixer a fons la tradició enigmística
italiana, més rica i variada que qualsevol
altre. Serra i Pagès va arribar a publicar
una sèrie de quinze articles sobre enig-
mística al setmanari ripollenc La Veu de
Ripoll i, pel que sembla, inoculà el virus
ludolingüístic en la ment del seu inquiet
deixeble. Les obres enigmístiques d’A-
mades, però, mai no van anar més enllà
de l’endevinalla, segurament aclaparat
per la dificultat d’altres artificis no tan
populars com ara l’anagrama, el palín-
drom i el logogrif. Tanmateix, la força de
l’endevinalla no només es fonamenta en
la seva difusió pedagògica de grans a pe-
tits. Sovint Amades recull exemples que
voregen el territori subversiu conreat per
les avantguardes coetànies del folkloris-
ta. Per exemple, aquesta, la solució a la
qual és un personatge orwellià abduït pel
marasme televisiu actual que comença
amb G: “Tinc el que no té Déu / i veig el
que Déu no pot veure”.

E L S I N T O C A B L E S

Dues cartes de Gaziel
L E A N D R E A M I G Ó

F
a pocs dies que, remenant la
correspondència del meu re-
cordat amic i celebrat novel·lis-
ta de Quan mataven pels carrers,
Joan Oller i Rabassa, vaig trobar

còpies de dues lletres que Gaziel, pseu-
dònim que acompanyà la vida periodís-
tica i literària d’Agustí Calvet, dirigí des
de Madrid al seu gran amic Joan Oller.
Són molt interessants per la intenció
que duen. La que porta data de 26 de
maig de 1947, explica que ha rebut la
novel·la Home endins –potser l’obra més
penetradora psicològicament de l’O-
ller–, de la qual diu Gaziel: “Em sembla
un dels millors llibres teus, i una de les
novel·les més originals que s’hagin fet a
Catalunya”. I afegeix: “Jo voldria tenir
temps per imitar-te. Em sabrà greu que
em quedin dintre tantes coses que m’a-
gradaria treure enfora. No pels altres:
per mi mateix, pel goig incomparable
de la creació literària. Per tot, al voltant
nostre (el món, la pàtria, la ciutat, els
amics), i nosaltres mateixos, hem anat a
parar tan lluny d’on volíem anar!...
Quina formidable novel·la, la de la ge-
neració nostra!”.

A l’altra carta, del 16 de maig de 1947,
Gaziel manifesta a Joan Oller: “No sabia
res de la mort del pobre poeta Xavier
Viura. Amb tots els seus defectes, el
nostre amic és un altre exemple del
desastre que representa ser un pobre i
pur intel·lectual a casa nostra. En un
país organitzat, els defectes de Viura

probablement no s’haurien fet tan vis-
tents, i en canvi les seves qualitats se-
gurament haurien arribat a donar el seu
ple”.

Gaziel era un escriptor que posseïa
una clara imatge dels homes i de les
trifulgues del país. Ell va veure –sobre-
tot als darrers anys de la seva vida– que
la suprema raó de ser de la nostra cata-
lanitat era la fe i l’esperança.

Molts dels textos que va escriure en
català tenen un caràcter íntim. I potser
aquest caràcter íntim és el que ara més
afavoreix als ulls dels qui s’hi decantin i
entretinguin. Textos que tenen molt,
realment, d’autoconfessió escrita.

Gaziel va ser, per damunt de tot, un
gran periodista. Pensem que de l’article
de diari o revista començà a néixer el
gènere literari. En la prosa de Gaziel hi
ha nostàlgia; però també bellesa. Una
prosa sòbria i eficaç. I sovint rutila, vi-
bra, sorprèn. La fisonomia de Gaziel es-
tava senyalada per una certa gravetat.
Uns ulls brillants. Tanmateix, allò que
cridava més l’atenció era el seu pene-
trant esguard. Quan parlava ho feia amb
seriositat i agudesa. Sovint, però, es-
quitxava el diàleg d’humor: un humor
fi, car no hi ha dubte que l’essència de
l’humorisme és la sensibilitat, una sim-
patia càlida i tendra. Era més enginyós
que graciós. Donava la impressió que en
la seva vida havien passat nombrosos
esdeveniments i s’havien estancat en
serens records.

La darrera vegada que el vaig veure
fou a casa del nostre comú amic Oller i
Rabassa. Vam parlar llargament: de Ga-
lícia, i, sobretot, del Pòrtic de la Glòria
de Santiago de Compostel·la, quan la
llum hi bat de ple. Digué que mai l’art
romànic no havia produït una merave-
lla semblant. Recordo que va manifes-
tar-nos que la felicitat perfecta és la que
té una mesura, un començament i una
fi: l’única possible en aquesta vida. Fruïa
dels dies lluminosos. I tot ho manifes-
tava –tant si parlava com si escrivia–
com fascinat, endut per un pensament
claríssim.

ENTRE AGITACIÓ I TRANQUIL·LITAT
La seva vida periodística fou agitadíssi-
ma; però els darrers anys de la seva
existència, tornà al treball reposat i
tranquil, envoltat dels llibres més esti-
mats. Va aconseguir la maduresa intel-
lectual, obtinguda per una filosofia que
l’apartà dels corrents apassionats. Això
va conduir-lo a profundes reflexions vi-
talitzadores. A despit de la seva edat
(esgarrapava els vuitanta anys), conser-
vava la ment jove i clarivident i l’estil
fresc i fulgurant. Com que era filòsof,
Gaziel sempre va saber treure conclusi-
ons de les coses que veia, de les seves
meditacions. Per això, entre pensarós i
escèptic, va escrirue: “¿Què seria la hu-
manitat, si no fos una heroica tempta-
tiva, una tensió constant per elevar la
zoologia devers l’espiritualitat?”.

Gaziel confessà un dia que mai no
havia estat, de naixença, un tempera-
ment que se’n pogués dir religiós. Per bé
que envejava els qui ho eren. Estava
convençut, tanmateix, que si hi ha un
paradís per als homes de bona fe, allí es
trobaran plegats i en bona companyia.


