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Es pot fer broma quan cauen
bombes damunt la ciutat?
El primer article del recull
Barcelona 1938: La veu de

le sirenes (La plataforma atapeï-
da), publicat, com la resta, al set-
manari Meridià pocs mesos abans
que els feixistes entressin a Barce-
lona, fa recordar l’humor de Fran-
cesc Trabal: despulla la realitat i la
mostra en la seva dolorosa absurdi-
tat amb un somriure intel·ligent.
Cèsar August Jordana (Barcelona,
1893-Santiago de Xile, 1958) hi
descriu l’aglomeració de la gent,
escanyolida per les privacions de
la guerra, a la plataforma del tram-
via, en una reflexió sarcàstica i efi-
caç sobre el drama que es vivia. Sí,
davant l’horror bèl·lic, la consigna
no és l’única ni la millor resposta.

El segon article, que dóna el
títol al recull, comença: “Sento la
veu de les sirenes...”, i
tot seguit salta a les
sirenes mitològiques
de l’Odissea homèri-
ca. Frivolitat? Doncs
no. La clau d’aquests
primers articles (qua-
tre, sota la rúbrica
Simples esplais) es tro-
ba alguns paràgrafs
després: “La sensació
de proximitat de la
mort augmenta la in-
tensitat de la vida. Po-
deu viure més en cinc
minuts de bombar-
deig —si no us cau
cap xufla, és clar—
que en cinc dies de
cuejar en una rere-
guarda tranquil·la”.
I n t e n s i t a t
intel·lectual per mos-
trar la vida ciutadana
sota les bombes, no
pas amb eines de pe-

riodista, sinó de novel·lista. Hi ha,
sí, una inflexió a partir de l’article
cinquè. Després de dos mesos d’in-
terrupció, la secció s’anomena
Monòlegs interiors. Títol literària-
ment militant, d’acord amb la poè-
tica de Jordana, traductor de Mrs
Dalloway, de Woolf, i vindicador
de l’Ulisses de Joyce, novel·les clau
per entendre aquesta tècnica nar-
rativa moderna. L’editora, Maria
Campillo, veu en la seva aplicació
periodística una innovació.
D’acord. Però hi ha més canvis. Al-
gú del PSUC, que controlava Meri-
dià, va picar la cresta a Jordana pel
to dels esplais? O és que, veient que
la guerra es perdia, es va abocar
més a la realitat? Al primer
monòleg, sobre les lleves de soldats
tan joves, llegim: “Passen soldats.
Passen les banderes, i els punys clo-
sos saluden”. I també: “I jo i l’altre
què hem de fer? Obeir, aquesta és
la consigna”. Els articles aterren: la
tebior covarda de les democràcies
davant Hitler i Mussolini, l’Esglé-
sia aliada del feixisme, l’elogi dels
soldats del front...

Però no es perd tot en aquest
tomb. El bar, últim article, del 31
de desembre de 1938, és de fet un
esplai amb l’efusió verbal del
monòleg interior. Jordana manté la
independència: a Els qui tenen raó
defensa la raó del poble davant “la
massa maquinitzada”, manipulada
pels acròbates polítics que salten
“de les anelles del casinet al trapezi
del sindicat i la barra fixa del par-
tit”. I en un dels monòlegs més to-
rrencials (Al cinema), veritable flux
de consciència per l’estil del de Mo-
lly Bloom a l’Ulisses, trobem una
clara reticència: “Senyors, ai, cama-
rades, anem a tancar”. Jordana,
com Eugeni Xammar i altres au-
tors republicans, sap quin és el seu
bàndol, tot i que no combrega amb
tot: “El blanc, negre, i el negre,
blanc. No hi passo. Els colors són
ben clars aquest cop, encara que hi
vulguis posar el roig” (Fantasmes).
Fermesa cívica, sumada a l’artísti-
ca, testimoni d’una ciutat bombar-
dejada, a punt d’encetar un perío-
de negríssim, i esplèndid exemple
de literatura periodística.

Arran la desocupació, per part dels Mossos d’Esquadra,
d’un estol d’estudiants que pretenien tancar-se, la set-
mana passada, en unes dependències de la Universitat
Pompeu Fabra, van oir-se veus de diverses autoritats

de l’estament universitari i “secular” de la ciutat en el sentit
que aquells estudiants només representaven una minoria, i que,
com a tal, no podia atorgar-se’ls una veu que no ostentaven ni
en la mesura que eren molt pocs, ni en la mesura que no eren
estudiants que vagin passar per unes eleccions oficials al claus-
tre de les facultats i en el govern de la universitat.

Quant a aquesta qüestió, hi ha una sèrie de reflexions que
han de ser comentades. El fet que dues colles de trenta o
quaranta estudiants —els qui ocupen l’edifici de la UB, i, en
l’altre cas, els qui volien tancar-se a les dependències de la
UPF— puguin ser considerades una minoria no exclou que,
justament aquestes minories, estiguin posseïdes d’un grau de
preocupació i d’una clarividència que, en general, s’ha demos-
trat que eren molt dignes de respecte. Quan determinades
autoritats acadèmiques i ministerials van fer servir aquest
argument oblidaven que els estudiants considerats legítima-
ment “representatius” són estudiants elegits per un percentat-
ge de la classe discent que oscil·la entre el 3 i el 5% de tota la
massa d’estudiants de les universitats espanyoles, les catalanes
també. Aquests estudiants són, per dret estatutari, els repre-
sentants de la classe estudiantil, però el seu poder de convoca-
tòria és tan petit, que, automàticament, passen a ser tan
representatius de la massa estudiantil com els 30 o 40 nois i
noies que a diverses universitats de Catalunya i de tota Espa-
nya duen a terme campanyes potser aparatoses, però
intel·lectualment molt ben fonamentades per aturar, ni que
sigui amb una moratòria, el ja tan conegut Pla de Bolonya
d’equiparació dels títols universitaris de la Unió Europea.

La democràcia és, com deia Winston Churchill, un sistema
imperfecte de govern, però és també, sens dubte, millor que
qualsevol altre. Ara bé: els ideals fundacionals de les democrà-
cies occidentals —començant per la dels Estats Units (1776) i
continuant pels de la Revolució Francesa (1789)— poden ser
perfectament posats en dubte en països en què o bé l’abstenció
dels votants assoleix índexs d’alarma, com és el cas d’Espanya
en la major part de les últimes cites electorals, o bé en què

l’ascens als càrrecs re-
presentatius no es fa
—i això passa ja fa
temps— d’acord amb
una opinió enraonada,
sinó d’acord amb el mo-
viment i les estratègies
plutocràtiques de les
forces polítiques amb
més projecció, major

capacitat de propaganda i més elevats ingressos econòmics per
destinar a la campanya electoral. Els qui no volen jugar aquest
joc són considerats, massa a la valenta, “sospitosos habituals”,
“àcrates” i “desmenjats”. Vet aquí un problema molt gran de
les democràcies occidentals dels nostres dies, només relativa-
ment neutralitzat en convocatòries amb un índex de població
votant exigu: per exemple, a les eleccions municipals a llocs
amb no més de tres o quatre mil habitants, en què tothom es
coneix. En llocs de gran aglomeració de població, com és el
cas de l’àrea metropolitana de Barcelona, i en institucions
gegantines (dins els paràmetres corresponents), com ara una
gran universitat, no es pot dir de cap de les maneres que els
únics representants de l’opinió general siguin els càrrecs elegits
a les urnes, perquè un 3 o un 5% de votants és, per llei de
proporció, escassament representatiu, encara que sigui legí-
tim. D’altra banda, tampoc no es pot dir que uns estudiants
tancats en una universitat pública, com en el cas de la UB,
siguin representants de no res i de ningú, i menys encara quan
una delegació d’aquests mateixos estudiants, com els que van
reunir-se amb el rector de la UB el passat 12 de febrer, presen-
ten davant les autoritats arguments de molt de pes, molt re-
flexius, i quan, al damunt, escenifiquen davant de molts testi-
monis —Miquel Caminal, l’ex-rector de la UPF, Josep Ferrer,
Manuel Cruz o Paco Fernández Buey, tots ells universitaris de
gran prestigi— una capacitat de diàleg amb les esmentades
autoritats que despertaria l’enveja de més d’un Parlament dels
Estats que configuren la Unió Europea.

Aquestes “minories” no són, comptat i debatut, res més
que la conseqüència de les deficiències de les democràcies
parlamentàries dels nostres dies. Són, per dir-ho en termes de
Shakespeare, “we few, we happy few, we band of brothers”
(Enric V, IV, 3), posant, com cal, una atenció molt delicada a
la paraula “germandat”, que és, al capdavall, allò que signifi-
cava universitas a tots els països romanitzats des de la funda-
ció, precisament, de la Universitat de Bolonya al segle XII.

Utilitzar la força per fer callar les raons no sembla precisa-
ment una bona tàctica democràtica. Utilitzar, per contra, el
diàleg per mirar d’entendre les raons que mouen una colla
d’estudiants a persistir en una tancada inevitablement incòmoda
i arriscada en tots els sentits és, possiblement, la millor manera
de començar a resoldre un problema de grans i mal dissimulades
dimensions. Escoltar aquestes “minories” pot resultar, al final,
una cosa favorable per resoldre una qüestió que afecta l’enorme
“majoria” del nostre estudiantat, que és sovint, lamentablement,
una majoria despolititzada, apàtica i somnolent.

XAVIER DILLA

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Bolonya i les “minories”
JORDI LLOVET

Dignitat sota les bombes

Llengua, nació i diglòssia
Joan-Lluís Marfany
L’Avenç
304 pàgines. 21 euros

És la llengua que fa la nació o
la nació que defineix la llen-
gua? pregunta Joan-Lluís
Marfany a Llengua, nació i

diglòssia, un recull de treballs sobre
la història cultural i de les llengües a
la Catalunya del canvi de segle. Hi
analitza la vella definició de diglòs-
sia (distribució de l’ús de varietats
d’una llengua en un grup social) dels
americans Ferguson i Fishman, que
hi fa encabir les variants de llengües
diferents i la relació de l’estàndard
amb les varietats dialectals. Entès
així, la diglòssia esdevé un sac con-
ceptual per omplir de casuístiques
que es van complicant: es parla una
llengua i se n’escriu una altra; se’n
reserva una a l’escriptura però es
canvia si s’escriu com es parla... Mar-
fany distingeix, encertadament, la ca-
pacitat de ser bilingüe segons ocasi-
ons marcades per raons específiques
i individuals de la diglòssia en què
les persones usen llengües diferents
segons les funcions establertes de ma-
nera generalitzada dins la societat.
El bilingüe opta per una o altra llen-

gua en virtut dels interlocutors per a
tota funció, a diferència del diglòs-
sic, que vincula les llengües a les fun-
cions, al marge dels interlocutors.

L’obra de Marfany, a mode de
tesi doctoral un pèl feixuga però rica
en dades i contextualitzacions, estu-
dia com s’organitzen el català i caste-
llà a la Catalunya de l’Edat Mitjana
fins a finals del XIX, amb més dete-
niment a l’entorn de l’anarquisme,
l’obrerisme i la religió, quan la pa-
raula era catalana i relegada a la vi-
da familiar i era traduïda de seguida
que calia haver-la d’escriure. Avui po-
dem triar d’escriure o parlar en ca-
talà o castellà, una elecció personal
que era impossible a la primera mei-
tat del XIX. El català es mantenia
per al control social de les classes
inferiors i la instrucció religiosa, no
com a resistència activa ni fidelitat
lingüística, un terme sense sentit en
una societat monolingüe com aque-
lla. L’autor reprova els treballs poc
documentats fets a partir d’idees pre-
concebudes que volen demostrar
amb fets concrets dels quals no es
poden inferir pràctiques lingüísti-
ques col·lectives. Amb un to pun-
yent, Marfany destapa la incoherèn-
cia de projectar en el passat les acti-
tuds i els problemes actuals, la

conceptualització deficient dels usos
socials de la llengua que fan alguns
sociolingüistes, massa filòlegs i no
prou historiadors, com Jordi Gine-
bra, que especula, diu, damunt ba-
ses documentals gairebé inexistents.
Els acusa d’anacronisme quan defen-
sen que en la Decadència el procés
de castellanització de les classes supe-
riors catalanes era promogut i impo-
sat externament. Sorgia, per Mar-
fany, de dins la societat la necessitat
de saber castellà i responia a conven-
cions socials acceptades per tothom.
Els qui tenien el poder autòcton o hi
aspiraven volien aprendre’l i foren
seguits per la burgesia industrial i
comercial que s’anava formant i tam-
bé després pels pagesos i comercials,
fins que la burgesia liberal no en va
fer qüestió ideològica i política.

L’obra acaba amb un capítol,
una mica deslligat dels anteriors, que
desvela al lector la veritat de la litera-
tura en temps de la Renaixença, mas-
sa sovint falsejada, per oferir-n’hi
una de més realista i no tan com-
plaent. L’emergència dels estats va
entorpir el camí de moltes llengües,
que no són, però i per sort, entitats
enllestides sinó que viuen al compàs
de la història i, com ell diu, no neces-
sàriament en sincronia.

Qui fa què en quina llengua?
ESTER FRANQUESA BONET

“Sempre serà millor
dialogar amb els estudiants

que bastonejar-los”
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Una commovedora
societat literària
Mary Ann Shaffer (1934-2008), bi-
bliotecària i llibretera, va viure sem-
pre envoltada de llibres i no va ser fins
que va complir 60 anys que es va ani-
mar a escriure la seva primera i única
novel·la, que la seva neboda, Annie
Barrows, va acabar. El llibre s’ha con-
vertit en un èxit editorial i ja s’ha tra-
duït a 15 idiomes. Ara apareix en català, amb traduc-
ció de Marta Vilella. L’acció se situa a Londres, el
1946, on una escriptora busca un tema per al seu
proper llibre i entra en contacte, a l’illa de Guernsey,
amb una commovedora societat literària creada du-
rant l’ocupació nazi.

La societat literària i de pastís de pela de patata
de Guernsey. Mary Ann Shaffer i Annie Barrows.

Amsterdam. 312 pàgines. 15,50 euros

Islam català: recuperar
la memòria històrica
La precarietat, l’incompliment de
drets religiosos, la desigualtat jurídi-
ca respecte el cristianisme, la islamo-
fòbia... Són problemàtiques que afec-
ten les comunitats islàmiques de Ca-
talunya i que Abdennur Prado expo-

sa en aquest assaig. L’autor reclama la necessitat de
recuperar la memòria històrica de l’islam a Catalu-
nya i defensa els moviments progressistes que hi ha
dins d’aquesta religió per canviar una situació que
amenaça de conduir a una fractura social. Un llibre
provocador on Prado, president de la Junta Islàmi-
ca Catalana, no s’està de criticar la gestió de la
Generalitat en aquest assumpte.

El retorn de l’islam a Catalunya. Abdennur Pra-
do. Llibres de l’Índex. 266 pàgines. 18 euros

Els relats de Puig i
Ferreter, segon volum
Després de publicar L’home que te-
nia més d’una vida i altres relats, Cos-
setània treu ara el segon dels dos vo-
lums que reuneixen per primera vega-
da tota la narrativa curta del poeta,
dramaturg i novel·lista Joan Puig i Ferreter. Aquest
darrer volum, que es presenta amb el títol Una mica
d’amor i altres relats, conté una narració inèdita fins
ara, El misteri de la casa Blanc. L’edició i el pròleg
d’aquest volum és a cura de Guillem-Jordi Graells.

Una mica d’amor i altres relats. Joan Puig i Ferre-
ter. Cossetània. 304 pàgines. 18,50 euros

Quan Barcelona era
una “ciutat captiva”
A partir del 13 de setembre de
1714, just l’endemà que Barcelona
capitula per evitar la seva destruc-
ció, fins a l’any 1860. Aquest és un
període en què Barcelona és una

“ciutat captiva”, segons l’ha batejat Ròmul Brotons,
l’autor d’aquest llibre, on es fa un repàs de l’evolució
urbana de la ciutat i dels principals esdeveniments
històrics que es van produir durant aquests 150 anys,
i revela curiositats per a molts desconegudes. El llibre
inclou nombrosos gravats i documents històrics, plà-
nols i gràfics originals, a més de 60 fotografies.

La ciutat captiva. Barcelona 1714-1860. Ròmul
Brotons. Albertí. 208 pàgines. 25 euros

La papallona negra
Antoni Pladevall
(Premi Carlemany de Novel·la)
Columna
240 pàgines. 19 euros

Al costat de la pista de
ball, un grup d’homes
madurs observa les pa-
relles. Són els hereus

dels grans masos de la regió de
Bearn, amb vestits antiquats,
amb boina, protagonistes d’un
món rural en vies d’extinció tal
com el va descriure el sociòleg
Pierre Bourdieu als estudis mi-
nuciosos que van fer caure més
d’un vel de conveniència.

Antoni Pladevall (Taradell,
Osona, 1961), que té una trajec-
tòria prou dilatada com a autor
i crític, s’ha fet conèixer per al
gran públic el 2007 amb la
novel·la Terres de lloguer, segui-
da ara per La papallona negra,
totes dues dedicades a les “bru-
tals transformacions econòmi-
ques i socials que experimenta
la nostra pagesia”. Resulta reve-
lador llegir aquest relat de fic-
ció amb les eines teòriques de
Bourdieu. Tot just així els cam-
perols de Pladevall mostren les
contradiccions d’un món tan-
cat i esquerp.

En aquesta visió rural, la na-
tura no hi té lloc. La natura no
té altres habitants que “garses,
corbs i voltors.” Els corbs i els
voltors no són simples carro-
nyaires, sinó temibles ocells de
presa que podrien degollar una
ovella... No hi ha vida salvatge,
només cultius ordenats en
parcel·les i vaques que pro-
dueixen carn —la llet ja no surt
a compte— dins d’estables tec-
nològics.

Els cotxes, en canvi, es pre-
senten amb nom i cognom. Ca-
da vehicle és individualitzat
fins al punt que representa el
caràcter del protagonista i el
seu estat d’ànim. Quan l’hereu
surt de marxa, va amb un espor-
tiu, quan decideix ser greu, aga-
fa el cotxe familiar. La dona
fatal apareix a l’escena acom-
panyada de soroll de frens que
anuncien d’una manera premo-
nitòria el desenllaç final.

El llibre és ben escrit, amb
frases amples, generoses. Però li
falta la bellesa en la mirada i
també la tremolor de veu que
són la base d’una reflexió poèti-
ca. Aquí tot el discurs és sot-
mès a la retòrica per aconseguir
l’aprovació dels arguments ex-

posats, ben bé com un portaveu
que s’adreça a l’opinió pública
amb objectius polítics.

Però és prou curiós veure
com aquesta imatge retocada
mostra tanmateix una terrible
frustració. Com els solters bear-
nesos de Bourdieu, Pladevall
s’encara a la “prohibició de la
reproducció” que afecta els he-
reus dels masos amb tradició.
És preferible quedar solter que
perdre el tros en un casori. En
el món rural, que fins i tot ara
es pensa en porcions de terra i

no en diner líquid, els valors
simbòlics pesen molt. I així tot
el llibre és ple de “braguetes bo-
tides” i noies que passen de
llarg, esmunyedisses, inabasta-
bles, prohibides. Les fantasies
sexuals exemplifiquen la impos-
sibilitat d’obtenir la legitimació
familiar per tenir fills i trobar el
propi camí en la vida.

L’home ja no domina el seu
petit univers i se sent terrible-
ment violentat. El jove de Can
Montalà descarrega la seva fú-
ria no damunt de la noia que
l’ha deixat —això no seria polí-
ticament correcte i el llibre no
podria guanyar cap premi— si-

nó damunt el pobre gos. I el
pare va de putes tot cridant
“qui paga, mana” i n’exigeix
una negra, ara que ja n’hi ha a
disposició als racons recòndits.
La xenofòbia no és latent, sinó
ben explícita. Tot el que ve de
fora és perillós i cal prendre pre-
caucions extremes. “Tant de bo
no haguéssim tingut mai la pen-
sada de remodelar la vella pa-
llissa”, es diuen els pares des-
fets pels canvis inoportuns.

Els camps de golf i el turis-
me rural com la solució, aques-
ta seria la lectura fàcil. L’altra
conclusió més amarga és que
els pagesos rics d’aquesta obra
reclamen per si mateixos la im-
munitat: tot és vàlid per conser-
var els privilegis. Ancorats en
uns esquemes gairebé feudals,
busquen les raons per les seves
desgràcies en una fatalitat que
de cap manera poden contro-
lar. La calamitat de les catàstro-
fes naturals és substituïda per
una calamitat burocràtica. Els
vedells són sacrificats a la ba-
balà, a causa d’una directiva
perversa.

Els propietaris ens volen fer
creure que no han fet res per la
transformació de l’entorn, men-
tre la vegetació espessa, rere la
seva esquena, va cobrint velles
carrerades i camins. Els prejudi-
cis i les limitacions dels prota-
gonistes malauradament no
són sotmesos a cap anàlisi, sinó
que l’autor els pren com a pi-
lars sobre els quals descansa,
suposadament, la placidesa del
camp.

Ja ho sé que encara, encara!, no està acabada del tot.
Que hi falten, diuen, millores i detalls, però, vet aquí
que la plaça ja mostra allò que serà, allò que ja és: un
disbarat. Ja ho sé que els veïns van exposar les seves

necessitats i que, un cop recollides totes les opinions, el
resultat dels debats i les consultes es va comunicar als tèc-
nics. I bé, doncs, què ha passat? ¿És que massa intervenci-
ons populars són contràries a l’elaboració d’un bon projec-
te o és que els tècnics no han estat a l’altura de les dificultats
que l’encàrrec plantejava? Sé que és una plaça difícil, per-
què més que no pas una plaça és un nus de comunicacions,
però em sembla que els resultats podien haver estat discreta-
ment passables. Podien haver estat simplement normals.
Ara, aquella esplanada immensa, plena de ferros inclinats,
ofereix la imatge d’un enorme traster. Ferros negres torts
dels diguem-ne fanals convencionals, grans suports de fo-

cus, també torts, ara grisos, una mena de jardineres eleva-
des d’on pengen herbetes estantisses —que ja creixeran, és
clar—, bancs incomodíssims amb respatller de marbre,
bancs de marbre amb respatller d’acer inoxidable, també
incomodíssims, una mena de templet gegant, de ferro gris, i
una mena de jàssera inclinada que travessa la plaça, que
porta llum per la seva part inferior i que, segons em va dir
un taxista, ha de dur aigua per dins, aigua que caurà, amb
un doll vistent, en una mena de safareig. El paviment és de

granit gris, amb uns pedaços estratègics de granit rosa que,
degut a la pols, ja no es distingeixen. I tot ple de carreteres i
semàfors i passos de vianants. Potser, sobre el paper de
l’arquitecte, tot plegat podia tenir un sentit, no ho sé, però
en la realitat no és altra cosa que un disbarat, antiquat i
inútil. I encara em deixo el més extravagant de tot, dues
superfícies atrevidament inclinades, grandioses, triangulars,
pavimentades amb fusta, que pretenen, sempre segons el
taxista, ser les proes d’uns vaixells que naveguen pel canal
de Suez. (Sembla que l’aigua que travessarà invisible la
plaça i que caurà al safareig també vol significar aquell
famós canal que el senyor Ferdinand-Marie de Lesseps va
construir per unir el Mediterrani i el mar Roig. El senyor
Lesseps, parent de l’emperadriu Eugènia de Montijo, abans
de les seves aventures africanes i americanes com a construc-
tor, va ser cònsol a Barcelona, de 1842 a 1848. I suposo que
la dedicatòria de la plaça es va fer considerant aquest càrrec
del després il·lustre constructor de canals).

Però tornem a la plaça. La plaça en què hi ha, també,
uns parterres plantats de gespa —que no sigui dit que és
una plaça dura— i alguns arbres escanyolits, que ja es
faran, espero, i alguns arbres revellits, soques nuoses que,
també ho espero, brostaran tímidament a la primavera. I
la pobra i preciosa biblioteca Jaume Fuster, de Pepe
Llinàs, enclotada i perduda entre tantes línies tortes i ab-
surdes, entre tanta ferralla amb pretensions d’escultura...

Pladevall dedica
aquesta novel·la a les
transformacions que
pateix la pagesia
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La plaça Lesseps
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El món rural en vies d’extinció i assetjat pel món urbà és un tema recurrent en
l’obra d’Antoni Pladevall. / JOAN SÁNCHEZ

LA REBOTIGA Un hereu no pot pas ballar
SIMONA ŠKRABEC
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