
No hi ha unanimitat entre els lexicògrafs i etimòlegs
anglesos sobre l’origen de la paraula “snob”, catala-
nitzat “esnob”. En principi, els diccionaris assu-
meixen que aquesta veu és la lexicalització de l’abre-

viatura “s.nob.”, que equivalia a l’expressió llatina sine nobili-
tate, “sense títol de noblesa”, que els administradors de les
grans universitats angleses posaven al darrere del nom de
qualsevol alumne que, cosa rara, procedís d’una classe mitja-
na, o baixa (cosa encara més rara), a diferència de la major
part dels estudiants que s’hi matriculaven durant els segles
XVIII i XIX. És una explicació plausible.

Sigui com vulgui, el fet és que la paraula “snob”, en
llengua anglesa i, especialment, en la seva literatura, va patir
transformacions inesperades. Contra l’etimologia que hem
apuntat, el diccionari Oxford encara diu que un “snob” és
aquella persona “who pays too much respect to social posi-
tion or wealth, or who despises persons who are of lower
social position”. Abans que res, doncs, els esnobs haurien
estat els rics, però més tard haurien estat els qui no tenien
escut d’armes, però feien tot el possible per imitar, sempre
amb inevitable afectació, els costums dels nobles. En fi: no
hi ha millor manera de seguir la complicada història d’aques-
ta paraula que llegint l’estudi de Margaret M. Goodell,
Three Satirists of Snobery: Thackeray, Meredith, Proust,
Hamburg, 1939.

Tot això ve a tomb arran la traducció catalana del primer
llibre important de William M. Thackeray, El llibre dels es-
nobs (l’original, a la revista Punch, 1846-1847; i traducció
catalana ultrameritòria de Xavier Pàmies, a Martorell, Ade-
siara, 2009). L’autor és més conegut a casa nostra per la seva
novel·la Vanity Fair, o La fira de les vanitats, i una mica per
l’adaptació cinematogràfica de Les aventures de Barry Lyn-
don, a càrrec de Stanley Kubrick, amb banda musical extraor-
dinària de Haendel: tot molt anglès. El mateix Thackeray, al

seu Llibre dels esnobs,
comenta sobre aquesta
paraula d’imprecís ori-
gen: “No fa ni vint-i-
cinc anys que va néixer
un nom, un
monosíl·lab expressiu,
per anomenar la raça
dels snobs. Des d’alesho-
res, aquest nom s’ha es-

tès per tot Anglaterra igual que després ho ha fet el ferrocarril.
Els esnobs són coneguts i reconeguts a tot un imperi on he
sentit dir que no es pon mai el sol”. Llavors l’autor posa de
relleu el fet que el substantiu o l’adjectiu “snobish” hagi lliscat
des de les classes altes fins a les classes mitjanes i baixes, o
viceversa, i acaba amb aquesta conclusió que, de fet, és el que
ofereix una especial característica a tot el llibre que comentem
avui: “És un error judicar els esnobs a la lleugera i pensar que
només existeixen entre les classes baixes. Estic convençut, al
contrari, que es pot trobar un gran nombre d’esnobs en tots
els estaments socials”. I, més encara: “Aquell qui admira amb
mesquinesa coses mesquines és un esnob”. Diguem que, amb
aquesta afirmació, quedava definit el marc en què es mou tot
el llibre de Thackeray: els rics practiquen l’esnobisme per
defensar estèticament uns privilegis de classe dels quals, tot
sovint, no en són mereixedors —per exemple, quan “mengen
els pèsols amb ganivet”—, i els burgesos i els més pobres són
esnobs quan pretenen acostar-se, per pruïja moral, als cos-
tums de les classes altes sense estar preparats per imitar-les.

Al capdavall, tot plegat va a parar a una frase que es pot
llegir en un estudi sobre aquest escriptor: Snoborum numerus
infinitus est, que glosa una citació famosa de l’Eclesiastès, més
aviat referida als ximples: Numerus stultorum infinitus est,
cosa que es pot comprovar cada dia i a qualsevol lloc: “De
ximples, el món n’és ple”. Aquest va ser el mèrit de Thacke-
ray: va eixamplar prodigiosament l’ús del terme “snob” amb
un desplegament d’ironia i d’humor que agafa moltes coses
de Swift, de Dickens (a contrario) o del gravador William
Hogarth, a qui admirava, i al qual, tot i voler assemblar-s’hi
en la seva faceta de caricaturista, Thackeray no va igualar ni
per atzar —recordeu que Dickens mateix va rebutjar la possi-
bilitat que Thackeray il·lustrés el seu Pickwick, per manca de
destresa d’aquest. Thackeray, doncs, va ampliar i va universa-
litzar la categoria de l’esnobisme, i va localitzar aquesta acti-
tud entre mesquina i estètica en tots els estaments socials,
com es veu en el llibre d’avui: des dels membres dels selectes
clubs de Londres que encara es poden freqüentar (amb invita-
ció, naturalment) fins a la reialesa, passant pels militars, els
mercaders, els financers, els universitaris (aquests ho són un
rato llarg), els irlandesos en general (per pobres i devoradors
orgullosos de patates), els amfitrions, els viatgers, els pagesos,
els concos i els casats. El llibre acusa els naturals defectes de
les coses que s’han escrit precipitadament per a la premsa,
però és un dels documents més imprescindibles per entendre
aquesta raresa que en diem “el món anglès”, encara que hagi
passat un segle i mig d’ençà la publicació del llibre de Thacke-
ray. I és que, com sap tothom, els anglesos no canviaran mai.

“A la fi, d’esnobs
n’hi ha a totes

les classes socials”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Thackeray i
l’esnobisme

JORDI LLOVET

Un riu que es diu temps,
una casa que es diu terra
Mia Couto.
Traducció de Núria Prats Espar
Edicions 62
280 pàgines, 21 euros

Quan fa un parell d’anys es
discutia si a la Fira de
Frankfurt s’havia de por-
tar escriptors catalans en
castellà, el director de l’Ins-

titut Ramon Llull, Josep Bargalló,
va argumentar que “Mia Couto és
de Moçambic però pertany a la
literatura portuguesa”. Tenia raó,
en part, si entenem l’adjectiu com
“en portuguès”. I dic en part ba-
sant-me en el matís posterior de
Bargalló: “Això passa a totes les
literatures, excepte les orals”.
L’obra del moçambiquès Mia
Couto (1955) cobra plena significa-
ció en el fet que, escrita en la llen-
gua oficial del seu país, que parla
el 90% d’una població la meitat de
la qual és analfabeta, incorpora
també, en el fons i en la forma,
elements del mosaic de les altres 42
llengües de Moçambic, amb poca
o nul·la tradició escrita (cap d’elles
té una paraula per dir cultura).

Autor prolífic, contista,
novel·lista i periodista, poeta quan
escriu versos i en molts girs de la
seva prosa, Couto és la figura més
reconeguda a escala internacional,

d’una literatura genuïnament
moçambiquesa no només perquè
és mestissa (escriu en un portuguès
amb peculiaritats morfològiques
locals i inclou paraules de les llen-
gües orals), sinó perquè planteja
les contradiccions d’un país que,
un cop assolida la independència
el 1975, es va abocar a una guerra
civil (1977-1992), reflectida sobre-
tot en la seva primera novel·la, Te-
rra somnàmbula (1992).

Ara arriba la quarta de les sis
que ha publicat, situada en el que
podríem anomenar el “desencant”
del Moçambic actual. L’itinerari
del jove Mariano, de retorn a l’illa
natal de Luar-do-Chão pel funeral
del seu avi, patriarca del clan, és
l’eix d’una novel·la molt coral, ple-
na de personatges que es relacio-
nen i parlen amb el protagonista
explicant versions contraposades
dels fets. Menys esquemàtica que
El balcó del frangipani, l’altra
novel·la de Couto traduïda al ca-
talà, Un riu que es diu temps... se-
gueix el gradual redescobriment
per Mariano de la seva terra i dels
seus orígens: “Abans m’entristia
que aquí no hi hagués ciutat, una
cantonada al costat de l’altra, els
angles rectes dels camins. Ara, on
poso els ulls, m’agradaria veure-hi
únicament boscos [...] una terra
que ningú pogués embrutar ni ro-
bar”. No és ecologisme barat, si-

nó constatar que la revolució
moçambiquesa —en què Couto,
blanc fill de colons, va participar
activament— ha decebut expecta-
tives, substituint una elit política
per una altra, generant noves dis-
criminacions i racismes i donant
l’esquena a l’africanitat. Així, la
novel·la, crònica familiar, esdevé
també crònica, lúcida però no
pessimista, de les dificultats
d’una jove democràcia, i reivindi-
ca una comunitat en què els mor-
ts no s’enterren, sinó que es
“planten”, perquè “el mort és
una cosa viva”, i en què les do-
nes, abans de banyar-se al riu, li
demanen permís per entrar-hi.

La traducció sona bé en gene-
ral, tot i algunes descurances i lite-
ralismes. En un text que es vol
proper a l’oralitat, queda poc na-
tural eliminar l’article, sobretot
en diàlegs, quan s’esmenta algú
pel seu nom (“Vols trobar Mise-
rinha”, i no “Vols trobar la Mise-
rinha”), i en canvi és incorrecte,
per calc del portuguès, referir-se a
“el mossèn Nunes” i no a “mos-
sèn Nunes”. Hi ha vacil·lacions
(alguns personatges ara es tracten
de tu, ara de vostè) i errors com
traduir flutuar per “fluctuar” (és
“flotar”), però es transmet bé la
creativitat verbal de Mia Couto
(“desbaratabalat”, “malbucejar”,
dones “provocalentes”).

ra de Franco, per molt que sem-
bli que els nacionalismes cata-
lans —no només el convergent o
pujolista, sinó també el de l’es-

querra socialista i
postcomunista— s’hagin agra-
dat molt a si mateixos mentre
batallaven amb un ens estàtic i

immòbil, com si l’Espanya ac-
tual seguís essent en l’imaginari
del catalanisme polític la que va
fer Franco el 1939.

Veus d’una Àfrica mestissa
XAVIER DILLA

Interior del Palau Moja, antiga residència del marquès de Comillas, on va viure el poeta Verdaguer. / CARLES RIBAS
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El pes de l’hàbit
Obligada pels seus pares a
esdevenir monja, la inno-
cència de la jove Suzanne
Simonin xocarà amb la
crua realitat dels convents,
on hi predominen l’enveja,
la rancúnia i les passions re-
primides de les germanes.
El controvertit i sempre po-
lèmic director de L’Encyclopédie, Denis Diderot
(1713-1784), denuncia en aquest relat les contí-
nues sortides de to de l’estat religiós francès.
L’obra va ser molt criticada en el moment de la
seva publicació. La monja. Denis Diderot. Ade-
siara. 244 pàgines. 22 euros.

La història es repeteix
Tant el món occidental com l’arabomusulmà
han estat infidels als seus propis valors, perver-

tint-los i creant un món que
es contradiu de forma cons-
tant. El periodista libanès
Amin Maalouf sembla te-
nir la solució al món que
ens ha tocat viure. Analit-
zant a fons el perquè de tot
plegat, se centra en idees con-
cretes incitant-nos a canviar
de camí. Amb el seu estil di-
recte, ens convida a replante-

ar-nos tot el que coneixem i a començar de nou
per poder sortir de l’estancament en què ens
trobem. Un món desajustat. Amin Maalouf. La
Campana. 288 pàgines. 18 euros.

ivint el silenci
Sitges, anys quaranta. Xavier
Gimeno descriu els dilemes
personals i col·lectius dels
diferents personatges que
van desfilant, amb què vol
que el lector s’identifiqui.
La història d’una ciutat ple-
na de contrastos, testimoni
en el passat de les vides apas-
sionants dels bohemis i l’apa-
rent tranquil·litat del dia a dia dels pescadors,
que ara esdevé representant de la societat catala-
na en aquesta obra, guanyadora del Premi Ciu-
tat de Palma de novel·la 2008. El temps a mitges.
Xavier Gimeno. Moll. 508 pàgines. 20 euros.

LA REBOTIGA

ISRAEL PUNZANO

Si avui algú s’atreveix a pintar
un graffiti a les
instal·lacions del metro, el
més probable és que acabi

amb una multa i amb els esprais
de pintura confiscats. En ciutats
com Barcelona, les ordenances de
civisme han blocat l’art del graffiti
de tal manera que és gairebé im-
practicable. No és d’estranyar, per
tant, que hagi emigrat en bona
part a la perifèria. Però no sempre
va ser així. El 1986, per exemple,
els graffiti writers Koa i Cappy van
obtenir un permís oficial que els

consentia “pintar buits al metro”,
tal com recull Gabriela Berti al lli-
bre Pioneros del ‘graffiti’ en Espa-
ña (Universitat Politècnica de
València), en què recull 25 anys
d’història del gènere.

Koa i Cappy, que aleshores
eren membres del col·lectiu Ma-
fia2, fins i tot van aconseguir que
se’ls donés la clau d’una petita ha-
bitació per guardar el seu material,
i que se’ls facilités la pintura neces-
sària per a la seva tasca decorativa.
Avui, ben al contrari, les adminis-
tracions tracten el graffiti com a
pur gamberrisme, malgrat que

aquesta manifestació d’art urbà si-
gui una constant des de fa anys en
galeries i museus d’art contempo-
rani.

El llibre de Berti acota l’època
fundacional del graffiti a Espanya
entre els anys 1985 i 1990, tot i que
el que realment feia furor al princi-
pi era el break dance, un ball que
va ser un dels pilars de la cultura
hip hop a l’origen. Ben aviat, els
mateixos que s’arrossegaven ves-
tits amb xandalls pel terra van co-
mençar a estampar les seves firmes
en parets i a crear fanzines. La ma-
joria no tenia formació artística:

en van aprendre al carrer, en temps
de bandes i marginalitat urbana.
Integrats en col·lectius, de vegades
s’enfrontaven per ocupar el màxim
d’espai possible per arraconar els
rivals, però també eren capaços de
coordinar-se per protestar pel tan-
cament de l’emissora pirata Radio
Pica, tot un hit en la difusió del
stencil (plantilles). Per l’autora,
tres ciutats formaven el triangle
d’or: Madrid, Barcelona i Ala-
cant, on l’escena del hip hop va
treure el cap gràcies al gran nom-
bre de turistes de tot Europa.

El cas de Barcelona és especial

perquè, a l’època d’or del graffiti,
es va arribar a convertir en un refe-
rent internacional que va atreure
molts artistes. El prohibicionisme
ha acabat amb això tot i que, ac-
tualment, la marca de pintura que
més utilitzen els escriptors de gra-
ffiti (la paraula grafiter no s’utilit-
za en aquest món) és barcelonina.
Segons Berti, Internet s’ha conver-

tit, enfront de l’adversitat, en el re-
fugi dels graffiti writers: és on difo-
nen les obres i intercanvien infor-
mació, tot esperant que les admi-
nistracions obrin una mica la mà.

Un dels atractius del llibre apa-
reix al final, al capítol Hall of Fa-
me on els mateixos pioners prenen
la paraula, cosa no gaire freqüent
ja que l’artista del graffiti busca
l’anonimat. Entre ells figura el bar-
celoní Fase, que defineix el graffiti
com “un joc salvatge per a joves
intrèpids”. “En el període inicial a
Barcelona, vivíem com a aventu-
rers urbans, sempre al carrer, al me-
tro, buscant pintura per robar, pin-
tant en cotxeres, caminant per tú-
nels... Tot estava per descobrir i ho
vivíem intensament, era el nostre
joc amb la ciutat i es mostrava
amable”, explica Fase amb certa
nostàlgia. Definitivament, eren al-
tres temps.

L’art blocat
Un llibre recorda l’origen del ‘grafitti’, controvertida disciplina de l’art urbà

La pàtria dels catalans. His-
tòria, política, cultura
Josep M. Fradera
La Magrana
348 pàgines, 22 euros

De la pàtria el més natu-
ral és estar-ne tip quan
te la treuen a tort i a
dret, quan cada fet polí-

tic o cada picabaralla mediàtica
es justifica barroerament en ter-
mes patriòtics, amb apel·lacions
a la pàtria, el maltractament a la
pàtria, la mare pàtria i tota la
pesca indigerible i tan escandalo-
sament interessada. El que és
al·lucinant —per començar— és
la valentia de l’autor en reivindi-
car una noció o un concepte
molt ras de pàtria com a espai
de creixement i desenvolupa-
ment biològic, social, civil d’uns
sers humans: l’espai geogràfic i
necessàriament sentimental que
han ocupat els que vivim a la
vora i els pares o avis dels que
encara seguim per aquí.

Això vol dir una cosa fona-
mental a l’hora de fer història o
anàlisi historiogràfica: vol dir
que el propòsit de l’intèrpret del
passat no és la defensa i/o impo-
sició de perspectives ideològi-
ques i els seus valors polítics as-
sociats sinó el coneixement i la
comprensió de la complexitat,
tot assajant de fer veure la reali-
tat local lligada a l’entorn gene-
ral —i el primer en el nostre cas,
l’espanyol— i alhora restant in-
sensible a les relectures políti-
ques, presentistes, que del passat
tendeix a fer tota societat demo-
cràtica: “fredor hermenèutica”,
com diu ell mateix. El debat polí-
tic i l’estira-i-arronsa d’un estat
complex com l’espanyol ha pro-
duït d’una manera immoderada

usos i abusos de la història com
a eina de propaganda política,
fins i tot de socialització, disfres-
sada o no, per tal d’afavorir sen-
timents i percepcions rendibles
en termes electorals.

Res d’això és la feina d’un
historiador competent i aquest
senyor està per sobre d’aquesta
maquinària diabòlica perquè no
li lliguen les dades, i això és el
que importa a un historiador: la
gràcia és que en té moltes, de
dades, i d’informació i
intel·ligència analítica, i el pro-

pòsit no és fer-la quadrar amb el
desig o l’interès sinó amb la reali-
tat històrica. L’observació val
pel segle XIX però val per ara
mateix, perquè el llibre aplega
treballs que ens porten admira-
blement des de la molt mal cone-
guda vida intel·lectual i cultural
catalana i espanyola del primer
terç del segle XIX fins a les tro-
quelacions actuals i perturbado-
res, com ara la memòria històri-
ca, que és una mena d’oxímoron
d’ús perillós perquè tendeix a ba-
rrejar la virtut i el dret de la
memòria individual amb el

deure i la necessitat del coneixe-
ment històric. Per això no s’està
de revisar autocríticament les
percepcions dels joves del final
del franquisme —en capítols
culpidors— i no s’està tampoc
d’explicar com ningú ho ha fet
la ruptura del pacte per una na-
ció moderna (l’espanyola) a par-
tir de final del segle XIX, però
també les contradictòries mane-
res de ser català des de llavors
(veient les fàbriques o sense
veure-les, arronsant el nas da-
vant de la trepidació urbana o
ansiós per pujar a l’aeroplà). El
seu Jaume Balmes, per exemple,
és insòlit per la immensa majo-
ria de catalans —molt més ric i
frapant, molt més matisat i
complex— de la mateixa mane-
ra que la seva explicació de
l’aliança entre catalans i estat lli-
beral espanyol és infreqüent al
discurs comú historiogràfic, sem-
pre més propens a augmentar la
dosi d’explotació victimista que
d’assumir les responsabilitats in-
teressades, i no mal calculades,
dels avantpassats disposats a lliu-
rar-se, amb els espanyols, de l’au-
toritarisme absolutista... O pi-
tjor encara: la propensió manía-
ca a creure perpètuament que la
cultura i la societat catalana han
estat per definició modernes,
europees i tonificants mentre la
resta d’Espanya seguia essent im-
perturbablement un cau de retar-
dats sota les faldilles dels cape-
llans o dels militars.

I això val pel present estricte:
Fradera ha de recordar un munt
de vegades que l’Espanya con-
temporània és una societat trans-
formada de tal manera que no li
destorba la paraula ruptura a
l’hora de parlar del significat del
canvi de règim des de la dictadu-

A contracorrent
JORDI GRÀCIA

Imatge del llibre Pioneros del ‘graffiti’ en España de Gabriela Berti.

Les ordenances
ho han fet gairebé
impracticable

El debat polític
ha produït abusos
de la història com
a propaganda

Fradera està per
sobre d’aquesta
maquinària diabòlica.
No li lliguen les dades
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