
n abstracte, i fora de context, tot
(o gairebé) es presta d’allò més a
valoracions nítides, tallants, in-

equívoques. Enquadrat dins el marc tèr-
bol de la història, però, res no resulta ni
de molt tan negre ni tan blanc. I escatir
els límits del clarobscur és mèrit i repte
de tot ull crític.

Exemple: és cosa tota encomiable i
positiva la tasca desplegada per la Fun-
dació Bernat Metge d’anostrament del
ric llegat d’obres de l’antiguitat greco-
llatina. I punt.

Considerada però en el seu moment
primigeni, l’empresa esdevé ja prou
més vidriosa. S’inscriu, com diria el
gran Thorstein Veblen (1899), dins
aquella instrumentalització dels clàs-
sics, a efectes decoratius, pròpia de la
classe ociosa. Aquesta els exhibeix com
a mostra de balafiament ostensible: del
temps i de l’esforç necessaris per procu-
rar-se’n el coneixement. És suspecte, a
més, en el cas català, el fet que la creació
de la FBM coincideixi en el temps
(1923) amb el moment que, qui n’és el
màxim impulsor, truqui a la porta de
Primo de Rivera perquè instauri un rè-
gim dictatorial. La FBM, doncs, com a
compensació culturalista per la defec-
ció nacional i política de la burgesia del
país?

Una compensació si més no suficient
per irritar intel·lectuals espanyols, sem-
pre tan tolerants ells. Un cabeza pen-
sante de la Hispanidad, Maeztu, retreu
a la FBM que aparti els catalans de la
unidad ibérica (el 1927, en castellà, no
hi havia cap col·lecció semblant). Du-
rant la guerra, el catòlic Bergamín i el
comunista Alberti fan plegats befa i es-
carni de Stephen Spender (vegeu-ne
l’autobiografia World within World,
1951) perquè aquest gosa lloar en públic
la iniciativa traductora catalana.

I ara? La FBM arriba en edició popu-
lar als quioscos i, segons sembla, hi «ar-
rasa» (El Punt, 31 de gener). Som altre
cop davant d’un Ersatz, d’una parado-
xa, d’una ironia?: vet aquí el català més
culte i elaborat a l’abast material d’un
carrer on la llengua no para de recular i
d’embastardir-se.

Benvingut delit d’elit tanmateix!

E
Delit d’elit

la columna | JOSEP MURGADES
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PUBLICITAT

ablo Ley i Josep Galindo, impul-
sors d’aquell Homenatge a Cata-
lunya / Homage to Catalonia en
què reproduïen el llibre homò-

nim de George Orwell sobre les pugnes en
el bàndol republicà en plena Guerra Civil,
tornen a enlluernar amb un retrat lúcid.
Ara el punt de partida és La Maternitat
d’Elna (al Club Capitol fins al 8 de març).
L’obra descriu el casalot on Elisabeth Ei-
denbenz amb el suport de moviments so-
cials suïssos, va acollir unes 600 dones per
evitar un part en les pèssimes condicions
de salut dels camps de refugiats francesos.
Rosa Galindo, que encarna tots els papers
de l’auca, ben acompanyada pel pianista
Luc-Olivier Sánchez (que interpreta algu-
nes peces que es deixaven sentir a la Ma-
ternitat), unes fotografies d’època reals i

P uns objectes amb càrrega emotiva familiar
dels components de la companyia esdevé
una mare modista. Perfecta metàfora que
parteix d’una persona de carn i óssos: la
Maternitat, com el llibre, el documental i
ara l’obra de teatre cus les vides estripa-
des. La historiadora Assumpta Montellà
encara té caps per lligar: dels 597 nascuts
en aquell racó, només en té localitzats 216.
Els altres, que tenen coneixement d’on
van néixer perquè ho posa el DNI, encara
creuen en la llei del silenci que les famílies
republicanes es van imposar durant el
franquisme. Ells van marxar al cap de pocs
mesos d’haver nascut. Els seus records
són els que les mares els van explicar.

Avui tenen entre 63 i 67 anys. Algú els
ha de dir que van sobreviure gràcies a
grans dosis d’amor de les mares, que no-

més deixaven de desconfiar amb la música
i les abraçades, i d’Eidenbenz («la Isabel»,
comentaven les futures mares). Aquesta
dona, de fet, després de la seva proesa si-
lenciosa (una acció que segurament s’està
fent avui a l’entorn de tants conflictes ar-
mats i amb els desplaçats que hi hagi) va
passar desapercebuda pels seus veïns del
carrer. Aquella senyora gran, que avui viu
en una residència i no parla gaire de la seva
proesa, va cobrar interès pels veïns quan
van començar a sovintejar entrevistes i cà-
meres al menjador. L’obra convoca l’àni-
ma amb el piano amb dues espelmes. Situa
l’acció amb unes fotos rebregades que es-
cupen injustícia. I recus, per fi, unes esto-
valles amb els fils de colors d’aquella ma-
re i modista de Badalona. Emoció i memò-
ria.

Cosir vides estripades

la contra | JORDI BORDES

Una dramatúrgia rigorosa i evocativa de «La Maternitat d’Elna» dóna llum a un cas oblidat de
l’exili que va salvar 597 nadons d ’una mort segura als camps de refugiats francesos

Rosa Galindo en un instant de l’espectacle, estrenat al Temporada Alta aquesta tardor. / LLUÍS SERRAT


