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Crònica sentimental de Barcelona

Memòria i substància
del Cap i Casal

Q
uan Josep Maria
Huertas es posa a
parlar de Barcelo-
na, tant si és per
fer-ne un noticiari
com per parlar de

la seva ànima (mites i gent),
saps d’entrada que serà rigo-
rós, interessant per algun con-
cepte determinat que el faci
destacar d’altres productes
semblants, i sentimental. Que
aquest llibre és rigorós ho de-
mostra que tot el que explica
de Barcelona té la seva refe-
rència bibliogràfica o personal.
En segon lloc, és interessant
perquè Josep Maria Huertas fa
un parell d’aportacions, si no
noves, sí poc tractades. Ens
acosta a l’anecdotari de la
postguerra (encara per treba-
llar) i, com sempre, mostra la
seva sensibilitat per la Barce-
lona dels barris.

L’imaginari del Cap i Casal
s’enriqueix i es multiplica
quan comences a afegir-hi les
històries de les antigues exvi-
les. En una ciutat com la nos-
tra, on una gran majoria dels
seus habitants només saben
què és Sant Andreu o el Poble-
nou per les telenovel·les, un lli-
bre com aquest les resitua en
un pla de realitat històrica i
ciutadana imprescindible.

En tercer lloc, parlàvem de sen-
timents. Una cosa és enfocar
una proposta amb amor, una
altra és fer-ho de manera sen-
timental. Huertas, que n’ha
vistes de tots colors, amara
tots els seus treballs sobre Bar-
celona amb afecte, estimació i
nostàlgia, però mai no és car-
rincló. La història de qualsevol
ciutat és feta de passió, de bar-
reja de raó i de sentiments. I

Josep Maria Huertas ha publicat un llibre sentimental en
què mostra històries d’una Barcelona que molts dels seus
habitants desconeixen ● Lluís-Anton Baulenas

L’escriptor i periodista Josep
Maria Huertas acaba de publicar
un nou llibre sobre aspectes de
Barcelona. A la seva nombrosa
bibliografia i al seu prestigiós
recorregut periodístic cal sumar-
hi aquesta nova obra, que posa en
relleu mites, llegendes i històries
dels barcelonins a través de breus
narracions documentades.
Huertas es capbussa en els
ambients populars per descriure
fets reals succeïts a Barcelona.
I viatja per la ciutat des del Putget
i Sarrià fins al Raval i als barris
més extrems, com ara Torre Baró,
el Bon Pastor i el Carmel, així com
els ja fa temps desapareguts
Somorrostro, Pequín i Can Tunis.
L’autor perfila els ambients amb
destresa i destria històries que

formen part de la memòria
popular i, fins i tot, de l’imaginari
barceloní.
Josep Maria Huertas ha seguit en
aquest assaig l’estil o la línia de
Joan Amades a l’hora de
presentar els fets quotidians
històrics com a llegenda. El
periodista Jaume Fabre escriu al
pròleg: “La memòria històrica
d’un indret està feta d’una pasta
en la qual es barregen els
objectes i els documents
conservats als museus i als arxius
públics i privats, les imatges i els
sons regirats, els records
personals i, d’una manera
especial, els mites i les llegendes
transmesos oralment, en els
quals quasi sempre hi ha un fons
de realitat”.

Huertas ha resseguit el fil de fets
reals o irreals però que formen
part del mite o de la llegenda,
d’aquesta manera original i
divertida podem cercar i seguir els
lligams d’una història que passa
per la vampiressa del carrer
Ponent, l’assalt dels maquis
anarquistes de meublés, els
miracles de Sant Josep Oriol, la
visita a Barcelona de Buffalo Bill,
els collons del David de Miquel
Àngel, la Torre dels Nazis, el Mico
comunista i l’Escola Obrera Colom.
Huerta ha inclòs totes aquestes
llegendes o històries en un territori
marcat per la memòria. I pel somni,
vagaregen les ombres invisibles de
Pepe el de la Criolla, el mariscal
Tito, Carmen Amaya, el Vaquilla i
Shum, el poeta de les bombes.

Llegendes barcelonines
Ferran Aisa

Llau / allau

Parlem-ne

Com a felicitació de l’any nou, desit-
jo als esquiadors que gaudeixin de
la neu i que, més endavant, cap a
l’abril-maig, no ensopeguin amb

cap llau fatídica si fan rutes camp a través.
Com que tot just s’ha acabat el centenari
del Primer Congrés engegat per Alcover i
també l’Any Coromines (justament ara, el
dia 2, ha fet deu anys de la mort d’aquest
gegant de la lingüística i del patriotisme),
els dono del mot del títol unes clarícies que
relacionen els dos personatges.

El diccionari normatiu dóna allau i
llau (d’aquest remet a l’altre). Avui
sabem amb certesa absoluta que allau
no és sinó llau amb “aglutinació de l’arti-
cle”: la llau i l’allau sonen igual, i després
el segon fins i tot es pot sentir com a
masculí (no acceptat normativament).
És el mateix fenomen que trobem en
aglà, afrau, arruga, i que trobàvem
quan jo era petit en amoto i arràdio, que
també s’usaven en masculí però que no
han prosperat (avui la “cultura” no deixa
prosperar segons què). Llau ve del llatí
labem, on la b vocalitza en u, com veiem
també amb la v en nau i lleu (navem,
levem). Paraula entranyable, conservada
només en català; però la lava dels vol-
cans té el mateix origen i del napolità ha
passat a les altres llengües. En català,
però, té i ha tingut gran vitalitat, amb els
derivats esllavissada, esllavissar-se: del
significat bàsic ‘esllavissada, escaguixa-
da, baixada o caiguda’, aplicable a tota
cosa ensorradissa o esllenegable, princi-
palment a la neu, llau ha passat a signifi-
car també el llit per on rodola la llau,
‘barranquet, torrentet’.

Amb Verdaguer, el mot “entrà per la
porta gran en la llengua literària i comu-
na”, però Coromines només l’hi ensopega
en la forma allau: simplement per culpa
dels editors, que, com que eren de terres
planes i no esquiaven, no l’entenien i fins
el convertien en llamp. Però Narcís Garo-
lera va demostrar que Verdaguer havia
sentit i escrit “sempre” llau (Excursions i
viatges, II, pàg. 35). I Coromines docu-
menta minuciosament i extensament
ambdues formes pels Pirineus.

Doncs també mossèn Alcover, en l’ex-
cursió filològica que va fer pels Pirineus
l’any 1906, va documentar llau. Pujant
cap a la Vall d’Aran troben (transcric de
l’edició de Moll, 1983) “unes clapes de
pins arrabassats i esbocinejats i altres
afollats i fets malbé, com a cremats; [...].
–¿Què són aqueixes clapes?– demanam
an el Miquel; i mos diu que això és de les
llaus. –¿Què és això de llaus?– li deim, i
ell mos ho explica perquè n’ha vistes mol-
tes, i ben viu que ha hagut de fer el cap,
de vegades, per escapar-se’n. Les llaus
són uns pilots de neu que, quan les mun-
tanyes en són plenes, el vent arremolina
en les altures, en fa un caramull, una bu-
fada forta li fa perdre l’equilibri, i pren
cap avall, redola que redola [...]; i de vega-
des arriba a ser com una muntanya que
s’estimba [...]; la gent que la veu venir,
fuig i s’arracona”. Una altra edició actual
del text escriu “[a]llau”, segurament per-
què no recordava la història del mot.
Doncs, au, a vigilar, i bon any.

Joan Solà

El periodista Josep Maria Huertas. FRANCESC MELCION

Barcelona no n’és una excep-
ció. Quan Huertas ens explica
la història del monument a
l’heroi inexistent, la del parell
de pillets de Can Tunis que
aprofiten una inundació per
saquejar un bar, i la dels nens
d’excursió a la Font del Cuen-
to, que descobreixen enamo-
rats fent marranades entre les
bardisses en plena postguerra,
no fa més que portar-nos res-
sons d’un temps i d’un país
passats pel sedàs de la seva
professionalitat.

Un encert editorial, doncs,
d’Edicions 62, a qui, si de cas,
tan sols hauríem de retreure la
poca ambició amb què ha pu-
blicat el llibre. Una feina com
la plantejada per Josep Maria
Huertas –el centenar de fets
curiosos, mites i llegendes de
Barcelona que ens aporta– és
clar que demanava un altre
tractament: millor paper i mi-
llor qualitat de les fotografies.

Mites i gent
de Barcelona
Josep Maria Huertas
Edicions 62. Barcelona, 2006

Huertas amara
tots els seus
treballs sobre
Barcelona d’afecte
i nostàlgia


