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Tots suspesos!
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I
maginem una situació en què
hi ha una classe de batxillerat
qualsevol, un professor i una
colla d’alumnes. El mestre en-
tra carregat amb una pila de

treballs sota el braç. Demana silenci
i, misteriosament, li fan cas. És clar,
avui és el dia que comunicarà els re-
sultats dels escrits sobre els quals han
dipositat tots els seus esforços. El
mestre trenca el silenci i comença a
explicar una anècdota de quan ell era
petit. A l’escola feia una assignatura
que es deia Formación del Espíritu Na-
cional. Sovint havien d’entregar tre-
balls sobre l’esquizofrènic muntatge
d’Estat d’un generalísimo que ja co-
mençava a florir-se –collonades–. A
la classe hi havia un grup de com-
panys molt espavilats amb uns pe-
brots increïbles. Com que sabien que
el profesor no llegia els escrits, n’aga-
faven un d’història, com més gruixut
millor, i li canviaven les tapes. Lla-
vors, amb una sang freda que ell ad-
mirava, explica el nostre benvolgut
mestre, l’hi entregaven sense més
miraments. El profesor agafava l’e-
xemplar en qüestió i n’amidava el
gruix i el pes amb ull de pèssim
quincallaire, el brandava a l’aire i
exclamava: “Señores, atiendan, ¡coño!
Tomen nota de sus compañeros...”.

I a què venia tota aquesta tabarra?
Es preguntaven confusos els noiets
tendres, per què el professor ens ve
ara amb batalletes? Ell veu que no
l’entenen, però ja veuran... Deixa
caure sorollosament els treballs sobre
la taula i els diu que ahir a la nit,
abans de corregir els documents, va
veure El procés, d’Orson Welles, però
que hauria estat millor haver vist Belle
de jour, perquè l’ànim potser l’hauria
ajudat a superar la situació kafkiana
que es va trobar quan començà a cor-
regir els treballs, tema: “Què faries si
de gran fossis president de la Genera-
litat?”. El que es va trobar, va ser
d’insomni...

REPARTIMENT D’ESCRITS I ERRORS
Amb posat murri, el nostre professor
comença a repartir els escrits, els co-
menta i els reparteix de dolent-a-en-
cara-pitjor. Primer li toca a en Pasqual
(ai, si l’avi aixequés el cap...). En el seu
programa electoral de 317 pàgines hi
ha, pel cap baix, i fent, com en tots els
casos, només una revisió ortogràfica

superficial i no tenint en compte ni la
puntuació ni la redacció, 40 faltes,
d’on es pot extreure un índex de
0,1262 errors/pàgina (e/p). El segon
menys dolent és l’Artur (ja veuràs, ja,
que dirà el teu pare quan ho sàpiga,
després de vint-i-cinc anys...) amb dos
programes diferents que sumen 126
pàgines i 63 errors, per tant, amb un
índex de 0,4064 e/p. El segueix en Jo-
sep Lluís, amb un programa de 331
pàgines i 169 errors, i d’això en re-
sulta un 0,5105 e/p. Després tenim en
Josep amb un treball de 212 pàgines i
126 faltes, per la qual cosa arribem a

tenir 0,5943 e/p. A la cua de tots, està
el treball d’en Joan, ell si que l’ha fet
bona, 228 pàgines amb el rècord de
439 errors, o sigui, 1,9254 e/p.

Seriós, el professor se’ls queda mi-
rant i els diu que ni Sant Jordi els sal-
varà de la foguera. Redimonis, excla-
ma, i els amenaça dient que no hi
haurà setembre, digui el que digui la
Pilar. Llavors sona el timbre i tots els
noiets surten esperitats cap al pati, a
desmentir als companys de les altres
classes qualsevol rumor.

El mestre recull els seus estris i
respira a fons; si més no, a l’Estatut

també hi ha errades, i li’n ve una a la
memòria, la d’una que acaba amb
“...ència”.

NOTA: Com a mínim, tots suspesos
i de cara a la paret amb orelles d’ase,
i que consti que aquest bon animal no
en té pas cap culpa. Les dades del
present article sobre, només, ai las...!,
les faltes d’ortografia esmentades, són
reals i han estat trobades als diferents
programes electorals dels candidats
penjats a les webs, visitades totes, el 24
d’octubre del 2003:
www.candidat2003.net
www.eleccions2003.net
www.convergencia-i-unio.org
www.ciu.info
www.psc.es
www.maragall.org
www.ppcatalunya.com
www.esquerra.org
www.ic-v.org
www.gencat.es

D Ò X I E S

Borís I, rei d’Andorra
À L E X B R O C H

L
a revista Sàpiens de setembre,
número 11, dedica un article al
baró Boris Skossyreff, un per-
sonatge real, rus blanc, que su-
pera qualsevol imaginari de

ficció i que el juliol del 1934, al·legant un
suposat títol com a comte d’Orange i
contravenint la llei de pariatges que re-
geix les Valls des del segle XIII, s’auto-
proclamà rei d’Andorra amb el títol de
Borís I. Una història sorprenent per la
seva audàcia, real però poc coneguda.

L’article m’ha retornat a la memòria
la història del personatge. La conexia. El
març del 1984, Antoni Morell publicava
a La Magrana una novel·la amb el mateix
títol, Borís I, rei d’Andorra, que narrava la
inversemblant història de Boris Skossy-
reff. Igual que havia fet amb Set lletanies
de mort (1981) l’autor situa la narració en
un moment present i d’aquest retrotrau
el temps fins a situar-se a l’inici de l’ac-
ció. Borís I comença a les nou del matí del
14 de juliol del 1934 quan es prepara
l’expulsió d’Andorra de Borís Skossyreff
per uns agents de la Guàrdia Civil cri-
dats pel copríncep de la Seu. Després,

cada capítol marca un dia enrere fins a
situar-se al 6 de juliol del 1934, quan el
personatge comença la seva ofensiva i la
seva aventura. El darrer capítol és un salt
al present d’agost de 1983, quan l’autor
escriu la novel·la.

Amb Set lletanies de mort (1981), Borís I,
rei d’Andorra (1984) i La neu adversa
(1999), Morell ha escrit un fris històric
i social de l’Andorra del segle XX. So-
bretot a la darrera, en què, a través de
la història de diverses generacions d’u-
na família, explica tot el segle. Des de
quan la neu era adversa i una cosa
contra la qual, en un país agrícola, calia
lluitar fins a ara que, com a mannà
caigut del cel, una neu benigna es con-
verteix en el principal factor sobre el
qual es construeix tota la indústria tu-

rística d’hivern. Set lletanies de mort i Borís
I són dos moments d’aquesta crònica.
Set lletanies de mort probablement l’últim
acte del passat, l’última condemna a
mort en una societat ancorada encara
en valors ancestrals. Borís I, un primer
intent de modernització, veritablement
sorprenent i contravenit tota llei, però
això és el que pretenia Borís Skossyreff.
“Feu-me rei i jo us faré rics, jo trans-
formaré i modernitzaré la societat an-
dorrana”, aquest és el misatge ocult de
Skossyreff, home prou hàbil per saber
com calia passar d’una societat agrícola
a un ric principat europeu que, gràcies
a la seva bellesa natural, pogués acollir
la seva classe aristòcrata i benestant:
casinos, balnearis, repòs, indústria de
l’oci...

Per aconseguir els seus propòsits calia,
naturalment, la complicitat d’alguns
andorrans. I així va ser. La història re-
gistra els noms dels que se sumen al
projecte de Skossyreff, de com s’articula
el procés, de la cort del nou monarca i de
com, finalment, una autoritat del país,
espantada per l’evolució dels fets, avisa
el copríncep de la Seu. Borís Skossyreff
també internacionalitza el problema i, ben
aviat, la premsa se’n fa ressò. Fou el lí-
mit. Fet presoner, primer és aconduit a
Barcelona, després –en vagó de tercera–
a Madrid i, setmanes després, expulsat a
Portugal, on se’n perd, definitivament,
qualsevol rastre. Què fou d’aquell qui-
mèric personatge? Què pensava real-
ment? Mai més ningú no ha sabut res de
Borís Skossyreff ni n’ha pogut donar cap
raó. Són preguntes per a un novel·lista. I
així Antoni Morell, en el darrer capítol
de la seva novel·la, retroba el personatge,
el narrador parla amb ell i aquest li ex-
plica els seus motius. És l’únic acte de
ficció –narrativa– d’una història real
que forma part de la recent història
d’Andorra.


