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Xavier Sust, impulsor de ‘La Bugadera’ núm. 2

A R A C O M A R A

De segle en segle,
‘La Bugadera’ va tirant

C A R L E S H A C M O R

P
ublicat per Edicions de La
Magrana, i dirigit per Xavier
Sust i Jordi Sust, ha sortit el
número 2 de la revista que
serà degana absoluta de les

publicacions de tot el món, La Bugadera
(periodich escandalós), que surt cada se-
gle. El número 1 va ser publicat el
1902, el 3 ho serà el 2102, i així suc-
cessivament, amb la intenció d’arribar
al tercer mil·lenni o encara més enllà.

Només per aquesta voluntat, la re-
vista ja és digna de ditirambes. I una
de les més volenteroses hi és Ada Cas-
tells, que, en aquest número, ens deixa
amb l’ai al cor amb un diàleg que
continuarà al número 3, o sigui, al
segle XXII.

Val a dir que, probablement a fi de
donar temps al temps, la distribució
dels exemplars de la revista deu ser
feta amb tartana, o a peu i amb parada
i fonda aneu a saber a on, perquè l’e-
xemplar que em correspon com a
col·laborador ha trigat força mesos a
arribar-me.

D’acord amb aquesta manca de
pressa, que de fet és d’agrair, he estat
a punt d’esperar alguns anys a donar
notícia de la revista. Amb tot, m’ha fet
por que aviat s’exhaureixi l’edició, la
qual cosa faria que els lectors de la
meva ressenya restessin frustats en no
poder comprar un exemplar del nú-
mero 2, el del segle XXI, de La Bugadera.

Respecte del número anterior, de
l’1, la revista ha fet un canvi total de
direcció i de col·laboradors, com és lò-
gic, perquè tots els del primer número
ja són morts i enterrats, llevat d’una
meretriu de 118 anys, que s’havia
anunciat al número 1 i que ara escriu,
al número 2, que no es veu amb cor de
repetir l’anunci, per tal com, afirma,
“ja no és la que era”.

I tanmateix La Bugadera continua

sent un periòdic escandalós, sobretot
pel fet que entre el més d’un centenar
de col·laboracions hi trobem, barrejats
com si no res, gent tan diversa com ara
Joan Francesc Mira i el pornògraf
Conrad Son, o com Patrick Gifreu co-
habitant amb Lluís Permanyer, o el
meteoròleg Tomàs Molina amb Gui-
llermina Motta –que hi aporta una
prova de l’existència de Déu– i un
bisbe, que jo no he sabut trobar, però
que hi és.

I resulta igualment sorprenent de
comprovar com Narcís Comadira hi
publica uns dibuixos que contrasten
amb els arguments de Maria Isabel
Vila i Fradera, una subscriptora de la
revista. Aquesta pobra dona, que deu
ser zombi, escriu una carta al director
tota angoixada i protestant, si fa no fa,
perquè tothom es pensa que és morta
(i la veritat és que, si fos viva, per l’edat

que tindria no lluiria
pas l’energia que de-
mostra la seva queixa,
tan vehement).

Un altre escàndol és
l’atac, brutal i conclo-
ent, i del tot subliminal,
que Jaume Subirana fa
contra la Generació dels
Imparables, la nova for-
nada d’escriptors que
–tal com va pregonant
als diaris, amb tota la
raó del món, un d’ells,
Txema Martínez– ho
canviaran tot gràcies a
llur joventut. O ho ha-
vien de canviar tot, ja
que, després de la in-
vectiva de Subirana,
potser els Imparables
fins i tot han deixat de
ser joves i ja s’han atu-
rat definitivament.

Ho sabrem d’aquí a
cent anys, per tal com es
veu que hi ha previst que
al número 3 de La Buga-
dera un tal Àlex Broch,
que segurament encara
no ha nascut, hi faci una
cartografia de les lletres
del segle XXI, en la qual
explicarà com els Impa-
rables van arribar (arri-

baran, per al lector) tan lluny que Jau-
me Subirana els va perdre de vista i així
es va poder dedicar a reescriure, vers a
vers, mot a mot, tota l’obra de Carner.

Amb la seva peculiar sobredetermi-
nació temporal, secular, les cent
vint-i-set pàgines de la revista agafen un
to estrany, com irreal. I cal destacar-hi
L’adéu del Sigle, de C. Gumà, un poema,
molt esperat, que no va ser inclòs al
número 1, el del 1902, perquè va arri-
bar passada l’hora de tancament.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Joan Muray,
del Masnou
A L B E R T M A N E N T

V
a néixer en aquesta vila el
1945. La seva mare és d’un
poble de Terol (Josa) molt
ric en costumari, però amb
una escassa població. Les

dues vocacions de Muray són la fo-
tografia i la història local. Com a
fotògraf acreditat ha participat en
salons a Edimburg, Hong Kong, Ma-
cau, Brussel·les, Besiers i Barcelona.
Ha obtingut diversos premis foto-
gràfics. Figura en el diccionari d’ar-
tistes contemporanis de Catalunya,
que va coordinar Joan Francesc Rà-
fols, i en d’altres d’art internacio-
nals. Té diverses distincions acadè-
miques d’Itàlia. Des del 1988, sem-
pre és l’autor de les portades de la
revista local Gent del Masnou, de la
qual és un dels puntals, ja que hi
col·labora mensualment. També és
el vocal de cultura de l’entitat que
du el mateix nom de la revista i des
del 1991 fins al 1996 fou l’encarre-
gat de la Pinacoteca Municipal i Ca-
sa de Cultura del Masnou. Va col·la-
borar al Diccionari dels catalans d’A-
mèrica per incorporar-hi masnovins
i a Homes del catalanisme, que recollia
els assistents a les Bases de Manresa
del 1892.

Joan Muray és el típic activista
cultural i catalanista, prou conegut
a la comarca per les seves activitats,
que, com hem vist, transcendeixen
el país. Apassionat de la història, ha
publicat obres de tema local: Mas-
novins a les Amèriques i Històries de la
vila... del Masnou, que aplega cent ar-
ticles de caràcter històric.

També ha escrit la part d’oficis,
grafits medievals i la situació del
poble a mitjan segle XX de Josa, su
tierra, su gente. I darrerament ha pu-
blicat La revolta de les gallines (El Mas-
nou de 1880-1886. Un enfrontament po-
lític i social sobre el preu de venda de la
gallina al mercat).

P A R L E M - N E

Una gramàtica per als russos
J O A N S O L À

L’
any 1995 vaig as-
sistir bocabadat a
les classes de cata-
là que la georgia-
na Isolda Bigvava

donava a la universitat de
Moscou a un grupet de nois i
noies, i en vaig donar compte
en aquesta secció. Vaig refe-
rir-me a l’espartana escassesa
de mitjans (“no tenien altre
material que llibreta, bolígraf
i guix quan n’hi havia”), com-
pensada per una “voluntat de
ferro” de professora i alum-
nes. Ara la professora, amb el
suport de la seva filla i alumna
Maixa Kharchiladze, ha posat
en un llibre tot el bagatge
acumulat durant anys (tradu-
eixo del rus): Manual de llengua
catalana (Moscou: Universitat
Estatal de Moscou M.V. Lomo-
nóssov 2002), gramàtica guar-

donada amb el premi Memo-
rial J.B. Cendrós. Les felicito
per aquest premi, ben meres-
cut. Com els dic, el llibre re-
flecteix la pedagogia de la
classe, que insisteix molt en la
repetició de paraules i estruc-
tures, realment l’única mane-
ra de posseir una llengua. La
fraseologia comprèn els inevi-
tables primers contactes (Hola,
bona tarda; Com va això?; Com et
dius?; Què fas aquesta tarda?), és
molt real i sorprèn que ben
aviat consti de tirallongues
relativament llargues (“Men-
tre el pare parla amb la mare
el germà gran mira un llibre i
la Joana llegeix revistes de
moda”, “Quan el negoci del
pare va entrar en crisi va de-
cidir d’anar-se’n a treballar a
Saragossa com a empleat”),
però sóc testimoni que els

alumnes les superen. Les tra-
duccions del català al rus i vi-
ceversa es combinen amb
exercicis imprescindibles com
la pronominalització en dife-
rents posicions (“No va a la
feina. Per què no hi va? No vol
anar-hi”) o la morfologia ver-
bal (“Conjugueu en pretèrit
perfet (les dues formes)” els
verbs dels conjunts següents:
agafar una carta, passar llista,
quedar-se a les fosques, esmorzar a
corre-cuita, pujar a l’autobús).

En manuals com aquest,
fets per estrangers (igual,
d’altra banda, que quan par-
lem una llengua que no és la
nostra), es detecten subtils
desviacions gramaticals, se-
màntiques o pragmàtiques,
fenomen que ens ajuda a ser
conscients de les precisament
subtils diferències entre les

llengües. Observin uns quants
casos, que comento breument
entre parèntesis o completo
amb claudàtors: “Estudies la
filosofia o les matemàtiques?”
(no hi posaríem article), “Quin
senyor? Aquell [de] vora la fi-
nestra?”, “És vostè tarragoní o
lleidatà?” (És tarragoní o lleidatà,
vostè?), “Podem seure a la tau-
la” (a taula), “fer [una] becaina”,
“L’àvia té setanta-vuit anys
però encara és molt eixerida”
(eixerit s’aplica habitualment a
gent jove o petita i sense enca-
ra), “Menjo de pressa l’esmor-
zar” (esmorzo de pressa), “Tor-
naré a casa tard i ple de goig”
(content; no diem ple de goig en
aquest context), “prendre fres-
queta” (la fresca), “Els grans no
volen jugar amb la nena dient
que fa nosa” (perquè els molesta),
“Grateu-vos les butxaques” (ras-

queu-vos), “Tens la culpa d’en-
ganyar-me: En tens la culpa. /
Tens sort de veure’l: En tens
sort” (sense pronom). L’enor-
me esforç editorial i les difi-
cultats de correcció de proves
que em consta que hi ha ha-
gut en aquesta obra expliquen
i disculpen de sobres aquests
detalls minúsculs.

Els textos, dic, són ben reals i
naturals, gran mèrit del llibre.
Les autores hi fan sortir els
cognoms i els noms dels seus
amics catalans (Adelaida, Teresa,
Foix, Roca-Pons, Solà, Todolí, Mas-
sot...), els llocs on han viscut i
fets que coneixen bé (com la
festa major de Vilafranca del
Penedès). I baixen a detalls ac-
tuals: “demanar peles” (diners),
fideuà, “Has vist quin cotxe més
guai?”. Com que els destinataris
són romanistes, se’ls fan conèi-
xer formes menys usuals com
ésser (infinitiu), llur o el passat
simple (“Jo comprí pa”, “Em di-
rigí a l’oficina”). Cal celebrar i
agrair aquesta excel·lent apor-
tació a la nostra cultura. Per
molts anys, Isolda, Maixa.


