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Ramon Fontseré interpreta Rafael Sánchez Mazas a ‘Soldats de Salamina’

D Ò X I E S

Salamina i el soldat
À L E X B R O C H

E
n les pàgines de Dià-
leg d’aquest diari,
amb data 31 d’octu-
bre, Josep Gifreu pu-
blicava un article

amb el títol De Salamina a Hol-
lywood on reflexionava sobre
les moltes preguntes que el
llibre de Javier Cercas, Soldats
de Salamina, deixa obertes.
Parla del film de Trueba sobre
la novel·la i el contraposa a La
pelota vasca, de Julio Medem, i
acava reivindicant una cine-
matografia catalana inserida
en el present històric del país,
que el descrigui i que l’expli-
qui. Una cinematografia de
referència. Una proposta que,
en literatura, també podem
reivindicar.

No he de contradir
Gifreu perquè, bàsica-
ment, coincideixo en
molts dels seus plan-
tejaments. Però vol-
dria introduir algun
matís pel que fa a la
reflexió sobre el llibre
de Cercas. Jo, com
tants lectors i crítics,
també m’he pregun-
tat sobre la raó i el
motiu de l’ampli res-
sò de la novel·la. I és
aquí on els recursos
literaris entren en joc
perquè Javier Cercas
ha escrit una història
molt hàbil i on l’ofici
de narrador es con-
verteix, gairebé, en
un dels eixos de prin-
cipal relleu de l’obra.
He trobat molts lec-
tors crítics amb la

novel·la perquè, des d’una cla-
ra posició antifranquista, no
fa un “judici a la història”
–que sí que hi és, tot i que no
és l’element determinant del
relat–. Aquests lectors es de-
manen per què Cercas desa-
profita l’oportunitat per fer
aquest “judici a la història”
que no vol dir altra cosa que la
crítica ideològica de l’ideari
falangista de Rafael Sánchez
Mazas. Cal dir, en benefici de
Cercas, que l’actitud del nar-
rador és del tot clara sobre
quina posició pren i que no hi
ha cap dubte de l’actitud que
defensa. Hi ha prou frases que
ho delaten.

Però és ben cert que la no-
vel·la no és un “judici a la his-

tòria”. I en la raó d’aquest no,
és ben probable que trobem el
seu veritable sentit. És clar
que Soldats de Salamina és una
bona novel·la de personatge,
però de quin personatge? I si
en lloc de ser una novel·la so-
bre el fallit afusellament de
Rafael Sánchez Mazas ho fos
sobre l’anònim soldat que no
el va delatar? I si en lloc de ser
una novel·la sobre la tragèdia
de la Guerra Civil ho fos sobre
la tragèdia de l’exili, dels mi-
lers d’espanyols i catalans que
travessaren la frontera per
perdre’s en l’anonimat de la
postguerra? Dels milers d’ho-
mes i dones desarrelats a qui
la guerra va trencar la vida i
que la seva memòria s’ha per-

dut per sempre més? No deu
ser, la novel·la, un intent de
retrobar una d’aquestes vides
significades per un fet tan so-
bresortint com el que narra el
llibre i amb aquesta vida ho-
menatjar –o poder recordar–
tantes altres?

Penso que en bona part és
així. Almenys, per a mi, el
personatge principal no és
tant Rafael Sánchez Mazas
com Antoni Miralles, el soldat
que no el va delatar i li va sal-
var la vida. Sánchez Mazas es-
tà localitzat en la història, pe-
rò, què s’ha fet de l’altre per-
sonatge? És aquí on entren en
joc els recursos metanarratius
de la novel·la. El lector, en lle-
gir el text, troba un narrador

que li està explicant
el procés creatiu que
segueix. En iniciar la
tercera part el narra-
dor-autor s’adona que
la novel·la decau, que
el llibre és coix, que li
falta un element clau
perquè, probable-
ment, li falta la veri-
table història o la pe-
ça perquè “el meca-
nisme del llibre fun-
cioni” (p. 167). I
aquesta és la història
de Miralles. Per això
inicia la seva recerca. I
per això no hi ha un
judici a la història del
feixisme espanyol i sí
un recordatori de la
tragèdia de l’exili, de
tots els exiliats i dels
morts anònims de la
guerra.

L ’ A P A R A D O R

Jaume Radigales, Victòria
dels Àngels. Una vida pel cant.

Un cant a la vida.
Pòrtic. Barcelona, 2003.

N ou llibre de la col·lecció
Dones del XX que en
aquesta ocasió ens ofe-

reix la biografia de la cantant
lírica Victòria dels Àngels, una
de les sopranos de referència
mundial, que va néixer a Bar-
celona el 1923.

La literatura i l’art en el seu
context social, a cura de Pilar
Arnau i August Bover. P. de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2003.

R ecull de 8 conferències
(de M. Roser, J. Rohrer, A.
Piquer, J. Murgades, C.

Arenas, H. Lawick, R. Friedlein i
M. Masgrau) llegides en el con-
grés Catalunya, un cas excepcional
a Europa?, que va tenir lloc l’a-
bril del 2000 a Alemanya.

P A R L E M - N E

‘Gran’ i ‘gros’ (1)
J O A N S O L À

A l’Adelaida, la Nausica,
en Martí, la Laura, l’Isra,

la Maria i l’Oriol

U
n col·lega barceloní
jove i bon filòleg em
deia un dia que ell
ja no havia “rebut”
la distinció entre

gran i gros i que utilitzava
sempre el primer adjectiu.
Només cal fullejar tota mena
de llibres i fins algun diccio-
nari o simplement escoltar
per adonar-se que hi ha molta
gent que li passa el mateix. En
general són joves, perquè en-
tre gent de la meva edat la
distinció és dràstica en la ma-
joria de casos, fins al punt de
causar-nos sorpresa o irritació
la confusió. Diria que aquests
adjectius s’han de definir
partint almenys dels següents
paràmetres: si es tracta d’ob-
jectes físics o mentals, si l’ad-
jectiu va anteposat o posposat
al nom, si s’aplica a persones
o no i si l’objecte es pot
moure o no. Avui només par-
larem dels objectes físics i de
la mobilitat.

Pel que fa als objectes físics,
mesurables, diem gran per
expressar una extensió, una
capacitat o cabuda (mesura o
visió d’un espai interior). I
diem gros per expressar les
dimensions externes, l’embalum
(visió de l’exterior). Una casa,
una sala (un cine), l’ajunta-
ment d’un poble, un llac, un
terreny que hem comprat en
una urbanització només po-
den ser grans: els mesurem
per allò que hi ha o hi pot
cabre a dins. Però la pedra
que se’ns ha posat a la sabata,
una màquina de fotografiar
(de les d’abans, ei), un ordi-
nador, el telèfon mòbil o el
sense fils, un llibre, un gani-
vet de butxaca o de cuina, una
mosca, un ocell, un llum de
taula, el tipus de lletra d’un
rètol, un dit, un peu només

poden ser grossos: només ens
n’interessa l’embalum que
fan, l’espai que ocupen. Ara,
molts objectes es poden mi-
rar o considerar de totes dues
maneres: una taula és gran si
ens hi cap l’ordinador, la im-
pressora i cinc piles de llibres
i revistes que no acabem de
llegir mai, però és grossa si
intentem pujar-la per un ull
d’escala esquifit, ajudats d’un
germà (alerta la ciàtica). Una
capsa de cartró és gran si po-
dem entaforar-hi totes aque-
lles piles de llibres que dèiem,
i és grossa després, perquè ens
fa nosa pertot arreu. Un cen-
drer és gros com a objecte
(quan l’entaforem en un ca-
laix o l’embotim en un pres-
tatge perquè no fumem), però
és gran si no l’omple en tota la
nit aquest amic nerviós que

no para de fumar. Un parai-
gua és gros si, plegat i tot, no
ens cap enlloc, i és gran si
quan plou ens hi aixoplu-
guem marit i muller. La mot-
xilla és molt grossa si no ens
cap als peus quan dormim al
refugi, i és gran si hi podem
portar la bíblia en vers. Una
porta és gran si deixa molta
obertura, però és enorme-
ment grossa si us la voleu
col·locar vosaltres (no us ho
aconsello pas) i l’aneu a bus-
car a un magatzem amb el
vostre cotxe, per més gran que
el tingueu. De la roba diem
pràcticament sempre gran:
unes sabates ens van grans
(també diem que són grosses
quan les duu el pallasso), un
jersei, una gorra, uns guants,
una camisa, uns pantalons
ens són grans. Unes ulleres

ens van grans, però són massa
grosses per portar-les en certes
butxaques (o més aviat but-
xacons). Un gelat, un robí,
una fitxa del dòmino, una
truita a la francesa i l’ou amb
què la feu són sempre grossos.
Una plaça és gran, i fins un
carrer (el carrer Gran existeix
en molts llocs).

He observat que un objecte
físic només pot ser gros si es
pot moure: un núvol, una
pedra; però no una muntanya
o serralada (que serà vasta,
enorme o gran); ni un xalet,
un edifici, encara que només
ens n’interessi l’embalum
que fan (no pas la capacitat).
Malgrat tot, en altre temps no
devia ser igual, perquè hi ha
topònims com Montgròs. I a
certs objectes els escauen més
o exclusivament altres adjec-
tius: un ordinador (no com a
objecte) serà potent o de molta
capacitat, la muralla xinesa és
llarga, imponent, aclaparadora
(no veig què voldria dir gran, i
grossa és impossible per la
immobilitat), un fil és llarg,
una serp és grossa i llarga.


