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Sota el dit de Colom, les coses han canviat

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

Sota el dit de Colom
V Í C T O R A L B A

H
e llegit al diari que el Prin-
cipal Palace tancarà, per fal-
ta de públic. Se m’ha encon-
git el cor. Ja no serà el ma-
teix, aquell tros de les Ram-

bles, sota el dit de Colom, com dèiem
burletes, sense preveure que algun dia
seríem feliços si podíem saltar l’Atlàntic
a plantar-nos ben lluny del Caudillo.

En uns centenars de metres quadrats
hi havia un mostrari de tota la vida po-
lítica i cultural de la ciutat. Per comen-
çar, baixant a la dreta, abans de les
Drassanes (que llavors era una caserna)
les parades dels llibres vells set dies a la
setmana. Quan caigué Primo de Rivera i
després quan es proclamà la República,
quin bé de Déu de noves editorials
–Cenit, Ulises, Nosotros, Bruguera, que
ens feien conèixer una literatura i unes
teories que ni sospitàvem que existis-
sin–. No hi havia setmana que els estu-
diants de batxillerat, com jo, no deixés-
sim els diners que teníem –allò del duro
i la clau, sabeu?– en aquestes parades.
Al fons hi havia un teatre (¿el Circo
Barcelonés?) on es faria famós l’Alady. I
una casa de meuques, cal Manco, als
baixos de la qual un cafè, el Manquet.
No eren noms oficials, però tots els co-
neixíem.

A l’altre costat de les Rambles, la pla-
ça del Teatre, amb el carrer dels Escu-
dellers, uns quants bars, un diguem-ne
cabaret, el Buena Sombra (i tan bona!), a
la cantonada del carrer del Gínjol, i
l’estàtua a Serafí Pitarra, que a sota tenia
uns pixadors. Fou allí on aquell senyor
Dalmau que a les seves galeries d’art,
primer de la Gran Via i després del
passeig de Gràcia, donà refugi als
avantguardistes i als surrealistes. Sota
de Pitarra, aquell senyor Dalmau, men-

tre orinava, sentí que una mà
se li apropava i, sense immu-
tar-se, advertí: “Jove, pixi amb
la seva”.

Tot això formava part del
folklore cultural de la ciutat.
El Principal Palace, on la com-
panyia de la Margarida Xirgu
estrenà a casa nostra algunes
de les obres de García Lorca. Jo
vaig sentir Puig i Ferrater pre-
sentar-hi Fuenteovejuna, de Lope
de Vega. En un moment de la
seva xerrada, cità un vers de
l’obra amb el mot cabrones. La
gent de platea remugà i Puig i
Ferrater els increpà: “Si ho diu
Lope de Vega bé puc dir-ho
jo!”.

La plaça del Teatre, amb
l’hotel Falcón, que durant la
Guerra Civil acollí molts es-
trangers, lluitadors i periodis-
tes, dels que no se sotmetien a
Stalin –entre ells Orwell–. El
18 de juliol, a mig matí, quan
havien començat els trets, els
nois del POUM –que tenia el
local allí al costat, al passatge
dels Escudellers–, ocuparen el
Principal Palace, convertiren
els baixos en lloc de socors per
als ferits i des de les finestres
de dalt de tot ajudaven els fa-
iets que assaltaven la caserna
de les Drassanes.

Però abans del juliol del
1936 aquell racó tan refinat de
Barcelona té altres records per als de la
meva generació. Al costat del teatre hi
havia un frontó on es jugava a la pilota
basca, que era, sobretot, un pretext per
fer apostes sense necessitat d’anar a les

curses de cavalls (encara n’hi havia, de
curses que no fossin de motos o d’auto-
mòbils).

Passada la guerra, en la meva segona
sortida de la presó, anava al Principal

Palace o a un cine proper (no
ho recordo exactament),
m’enfilava fins a la cabina de
projecció a trobar-me amb el
Saturnino Carod, que havia
conegut a la quarta galeria
de la Model i que feia d’en-
llaç entre la gent del POUM i
la de la CNT en la primera
clandestinitat (jo en dic la
resistència, perquè era dels
que havien fet la guerra i la
continuaven com podien).

Encara oblido coses: al
costat del Falcón, l’edifici del
CADCI, on l’octubre del 1934
morí d’un tret Jaume
Compte, d’Estat Català. A la
cantonada amb el Buena
Sombra, la Peña Española o
un nom semblant, darrere la
qual actuava la Falange ca-
talana.

Ja ho veieu si n’hi havia de
cultura viva, llavors, en uns
centenars de metres de les
Rambles. Ara tot això s’ha
perdut. Hi ha cultura, estira-
deta de coll i corbata, un
edifici d’una universitat en-
cara nova. Els llibres vells ja
no hi són, ni podem escoltar
García Lorca al Principal Pa-
lace, ni saludar en Pitarra
entre espetec i espetec de
trets.

Qui farà de tot això un lli-
bre per alliçonar els que ara
van a aquesta universitat
nova i ensenyar-los que als
llibres vells i als espectacles

de l’Alady també s’aprenien coses que
mai no els ensenyaran a les aules?

¿Algun lector pot afegir els seus re-
cords als meus?

Benvingut.
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Pere Gimferrer

I D È N T I C S O V A R I S

Els escriptors que
es canvien de llengua

o Ronaldo
M A R I A A B E L L À

L
a notícia de l’aparició del ves-
sant castellà de Maria de la Pau
Janer, tot i no ser una gran
pèrdua per a la literatura cata-
lana, m’ha fet recordar el vell

tema de llengua i prestigi, i, sobretot,
l’atracció fatal, gairebé gonorreica, que
els escriptors catalans senten per la
llengua que aprenen a l’escola i que re-
sulta que, a més, ves quina xamba!, és la
llengua de milions i milions d’habi-
tants. Aquest canvi de registre lingüístic
en escriptors que no són bilingües, és a
dir, que no tenen familiarment conei-
xença de les dues llengües, sempre m’ha
semblat sospitosa a manta. Amb poques
excepcions, dues de les quals són Eugeni
d’Ors i Pere Gimferrer. En particular el
cas d’Eugeni d’Ors, perquè el veig com
el cas de la típica rebequeria de nen
mimat que deixa de ser-ho i fa llengotes
des de l’altre equip. Un cas que també
podem traslladar al futbol i que, els ca-
talans, sembla que sentim com un
greuge a no se sap ben bé què, com una
traïció a quelcom amagat que està mal
vist que sigui vist. Els cas de Gimferrer
em sembla el millor cas, perquè Gim-
ferrer comença la seva carrera esplen-
dent sent considerat un renovador i un
dels poetes clau del desenvolupament
de la lírica actual castellana; lírica que,
en general, a mi no em fa gaire el pes,
per cert, ja que la trobo grandiloqüent,
repetitiva, com si els castellans hagues-
sin caigut en una koiné trobadoresca

globalitzadora i empudegadora amb
tufet de sublim. Doncs, bé: Gimferrer fa
el canvi a l’inrevés. És a dir, bé, sent
revaloradíssim (ara mateix és un dels
poetes triats a l’antologia Las ínsulas ex-
trañas), es passa a la diguem-ne altra
banda i conrea la seva poesia en la seva
llengua pròpia.

RECONEIXEMENT CATALÀ O CASTELLÀ
Dic tot això perquè sembla com si en el
fons de la qüestió hi hagués una altra
qüestió implícita: que és més fàcil ser
reconegut en la literatura catalana que
en la castellana, per un prejudici ama-
gat i soterrat: la pressuposada inferiori-
tat del producte nacional català. No sé si
el producte català és inferior o superior,
conceptes que en ells mateixos ja són
relliscadissos, perquè depenen de judi-

cis de valor i la cultura no és, crec, una
competició futbolística, maniqueista, i,
per tant, amb regust catolicoide de bo
i dolent, guanyador i perdedor, i els
que són als llimbs. Però molts escrip-
tors, sobretot els qui conreen la prosa,
s’acaben deixant seduir per la llengua
castellana. Cosa que no passa a l’inre-
vés. Per exemple a un Bolaño, tot i es-
criure aquí, ¿se li ocorre escriure en
català? No. Per què? En el fons hi ha
motius de diners i fama, no pas motius
artístics, perquè l’art és art i ho és en
l’idioma català, en castellà o en l’idio-
ma de les illes Fidji. I també hi ha un
altre motiu de pes. El fet que aquí no
s’importa, no es tradueix. Les institu-
cions haurien d’invertir més en aquest
punt, tant pel que fa a autors actuals
com pel que fa a autors ja morts. D’a-

questa manera aquell que volgués
diners o fama en tindria sense haver
de recórrer al transvasament. I potser
molts escriptors deixarien de ser
pluriempleats o no haurien de recór-
rer a la llengua apresa a l’escola per a
aquests menesters. Vaja, que no ens
colarien tants gols!


