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Una imatge del film ‘De nens’, de Joaquim Jordà

A R A C O M A R A

Oh antimeravella!, oh apories!
C A R L E S H A C M O R

A
De nens, el per ara
darrer film de Joa-
quim Jordà, la socie-
tat, aquesta massa
més o menys infor-

me, s’hi va diguem-ne despu-
llant fins que ensenya totes les
nafres putrefactes del seu cos,
tan repugnant que la seva vi-
sió ens fa vomitar les serps
fastigoses que mosseguen els
qui tenim poder sobre altri,
que som tothom (ja que no hi
ha ningú que no domini algú
o alguna cosa), o sigui, els qui
conformem aquest cos social.

I llavors, oh prodigi!, les
serps esdevingudes espectacle
i que tot ho convertim en es-
pectacle anem prenent la for-
ma, a la pantalla, de persones
que hi representen la tragico-
mèdia humana en el marc
d’una societat que ens és ben
propera i que alhora és l’ar-
quetip de totes les societats
que hi ha hagut, que hi ha i
que algun dia, gràcies a la
utopia, ja no hi haurà.

Aquest dia del triomf de la
utopia, però, no és pas neces-
sàriament llunyà: pot ser la
setmana que ve, o avui, o ara
mateix. Tot amb tot, la pel·lí-
cula de Jordà no ens ho diu
això, o sí: en sortir del cinema
podem viure el miratge que la
utopia la trobarem en tombar
la cantonada, que la gaudirem
immediatament, sense estratè-
gies ni tàctiques que l’ajorna-
rien indefinidament.

Ara bé, com que cada espec-
tador del film és un món,
també hi deu haver els qui, en
sortir de veure De nens, deuen

pensar coses ben
diferents de les del
paràgraf de més
amunt. Posem per
cas, alguns dels
protagonistes de
De nens, segur que
n’han sortit ofesos
pel retrat –gairebé
pictòric, fotogràfic
i, sobretot, cine-
matogràfic– que
els han fet les cà-
meres i el muntage
de Jordà.

I com aquests
protagonistes (que
són veïns de Barce-
lona), la gent de,
posem per cas,
Ucraïna o Austrà-
lia o Madagascar,
igualment s’empi-
parien –s’indigna-
ran, esdevindran
indignes– en veu-
re’s reflectits en els
protagonistes del
film, en desco-
brir-se com una
nafra putrefacta.

I a tot arreu, en
visionar De nens,
alguns entendran,
i d’altres no ho voldran capir,
que tothom, sense excepció, és
un trenc amb pus impossible
de guarir sense canviar del tot
les condicions que han origi-
nat el trenc en l’origen de ca-
da individu de la societat.

Allò tan lleig del pecat ori-
ginal deu venir d’aquí, de l’o-
rigen de la societat abans de
l’acompliment de la utopia
d’una altra societat. I tal ve-

gada per això Joaquim Jordà
es manté permanentment, a
De nens, en una aparent i rela-
tiva ambigüitat que, tanma-
teix, desemboca en una con-
tundència absoluta, no gens
rousseauniana, que ens porta
de la perplexitat i l’estaborni-
ment a la clarividència.

Quina mostra més intel·li-
gentment grandiosa de cine-
ma molt més enllà i més ençà

del cinema, la de
Jordà, en aquesta
pel·lícula (i en to-
tes les seves ante-
riors)! Hi revela
allò que no és
copsat per la cà-
mera. I si ho pot
fer és precisament
–oh paradoxa de
l’obvietat!, oh
mestria!– perquè
simplement expo-
sa allò que la cà-
mera atrapa i que
ell decideix pale-
sar.

I les serps fasti-
goses, que tot just
podem mirar De
nens de cua d’ull,
com si la pantalla
fos un mirall que
ens deformés, ens
adonem que, de
fastigoses, si vo-
lem, no en tenim
res, i que de serps,
tampoc. I aquesta
voluntat –i qual-
sevol voluntat o
intenció sempre és
nefasta– ens porta
a veure com a

serps només una gent si fa no
fa concreta: els nostres ene-
mics.

I qui són aquests enemics
nostres? Qui hagi vist De nens,
ja la té, la resposta (i, si vol, es
pot autoenganyar), i qui no
hagi vist la pel·lícula, que faci
el que vulgui, que la vegi o no:
De nens no pretén d’evangelit-
zar ningú. I ara!, malament
rai, si així fos!

E L Q U I O S C

P E P O T A M A R I T

Mnemòsine. Número 1. Museu

d’Història de Catalunya.

Barcelona, maig, 2004.

P rimer número d’aquesta
magnífica (200 pàgines
d’inqüestionable qualitat)

revista catalana de museologia
que ocupa un buit editorial
que fa anys que calia omplir. El
dossier central està dedicat a
Els museus militars: museïtzar la
guerra, impulsar la pau.

Fonaments. Número 10/11.
Editorial Afers.

Catarroja, 2003-2004.

R evista, en format llibre, de
prehistòria i món antic
als Països Catalans que,

en aquesta ocasió, ens ofereix
un dossier sobre el paleolític
molt documentat i acompa-
nyat de gràfics i dibuixos.
També hi podem llegir tres es-
tudis sobre el món ibèric.

ONGC. Número 17.
Acció Solidària-IGMAN.

Barcelona, primavera, 2004.

L a revista d’aquest trimes-
tre de les ONGs ens ofereix
una entrevista a Martxelo

Otamendi, director del diari
basc Berria, una altra a Jesús
Maestro, secretari de Coopera-
ció Exterior de la Generalitat i
articles sobre Iran, Algèria, el
Magrib, Ruanda....

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Elogi de Babel
O R I O L I Z Q U I E R D O

Rafael i Carles Castellanos,
Els problemes lingüístics

al món actual.
Bruguera. Barcelona, 1967.

N
o podia ser altra-
ment: la il·lustració
de la coberta repro-
dueix, en blanc i ne-
gre, una interpreta-

ció de la Torre de Babel, la del
Duc de Bedford, datada cap al
1423, que la presenta de planta
quadrada i sis pisos comunicats
per una escala exterior en la
qual feinegen els obrers que
van bastint-la. El volum, el
vint-i-cinquè de la sèrie Quaderns
de Cultura de Bruguera, és degut
als germans Carles i Rafael
Castellanos i l’il·lustren nou
mapes signats, segons consta a
la pàgina de crèdits, per Ferran
Javaloyes. Les cent pàgines i es-
caig es divideixen en dues
parts. La primera presenta una
ambiciosa introducció al feno-
men lingüístic: la seva natura-
lesa, les seves funcions, l’origen
del llenguatge (les teories del
bub-bub, de l’ecs! uix!, de l’his-
sa!, úpala!, dels gestos i del
contacte) i l’evolució de les

llengües fins a la situació actu-
al, i les qüestions socials que en
deriven, posant l’accent en el
bilingüisme i en la situació le-
gal de les llengües. La segona
part és un atles abreujat de les
llengües del món, que les pre-
senta per continents, després
d’una ràpida descripció pano-
ràmica que inclou també, i és
encertat fer-ho, les que reben
consideració de llengües co-
mercials i internacionals.

Precedeix la bibliografia final
una conclusió de marcat signe
ideològic. “És un fet evident
–diuen els germans Castella-
nos– que l’estructuració políti-
ca del món en diversos Estats i,
encara més, l’oficialitat de les
llengües d’aquests Estats, no
respon ni de lluny a la realitat
lingüística existent”. Els ger-
mans Castellanos afirmen, a
partir d’aquesta premissa, que
la solució als problemes lin-
güístics passa per “l’ajustament

de les fronteres”, amb el be-
nentès que “el reconeixement
d’una determinada llengua
com a oficial dins el territori on
es parla”, segueixen, “no exclou
pas l’existència d’una segona
llengua de relació”. El mal no és
que, trenta anys llargs després
de la redacció d’aquesta con-
clusió, la situació, tant la mun-
dial com la nostra, malgrat els
indiscutibles avanços –¿qui
hauria dit el 1967 que l’orde-
nament jurídic reconeixeria,
com fa avui, el català com a
“llengua pròpia” de Catalu-
nya?–, el mal no és, dic, que els
problemes lingüístics siguin
avui a grans trets els mateixos
que aleshores, sinó que les so-
lucions proposades semblen,
em temo, igualment massa si-
milars.

Malament rai, si el problema
de la llengua d’una comunitat
humana només es pot resoldre
donant a aquella comunitat

un Estat. I no penso tant en la
qüestió nostrada, que aquí la
realitat no deixa de ser prou
clara i simple i l’aiguabarreig
encara està gairebé sota con-
trol, com en les àrees on més
clarament se superposen con-
fusament el territori i les co-
munitats. Massa sovint no n’hi
ha prou, si no és que és neta-
ment impossible fer-ho, de
traçar una línia geogràfica di-
visòria entre els que parlen ai-
xò i els que parlen allò, per no
posar-nos a parlar de les im-
plicacions que en aquest ordre
de coses pot tenir la tendència
a l’extensió i la consolidació de
les realitats inextricablement
mestisses. Però, encara més,
malament rai si, tal com feien
els germans Castellanos en
aquest llibret, es continua de-
fensant, com una altra con-
clusió natural del raonament,
que “el socialisme és una con-
dició necessària per a la reso-
lució d’aquesta problemàti-
ca”, com si el socialisme po-
gués garantir angelicalment,
així sembla que ho creien
plausible, la dissolució dels
interessos de poder econòmics
i polítics.


