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La historiadora Mary Nash va parlar sobre l’emigració

E L N O T I C I A R I

Cap a una nova cultura del moviment
L A R B I E L H A R T I

L
a meva arribada a Al-
meria va tenir alguna
cosa d’irreal. Una boi-
ra ocre oprimia el cel i
el Mediterrani rendia

la seva ànima a una opaca re-
verberació de plàstic. Vaig ater-
rar entre hivernacles, vaig re-
córrer el tram que separa l’ae-
roport de la ciutat entre hiver-
nacles i gairebé em serveixen
un hivernacle quan vaig dema-
nar alguna cosa per menjar.
M’hi vaig negar. En les seves
entranyes hi sobreviuen amun-
tegats milers d’immigrants
sense identitat. Vaig compren-
dre que era terrible per a les
persones viure per demostrar la
seva innocència. Vaig anar allà
per parlar d’emigració. I cre-
guin- me, no és el mateix ana-
litzar les dades que constatar la
realitat de gent devorada per
un capitalisme implacable, que
aixafa la dignitat dels seus vas-
salls com si fossin mosques.

Però el congrés que organit-
zava el laboratori d’antropolo-
gia social va ser una gran sor-
presa per a algú com jo que
pujava des del sud. Em va sor-
prendre la lucidesa de Teum
Van Dijk, Mary Nasch, Javier de
Lucas, Francisco Checa i altres.
Em va tornar la fe en una cièn-
cia, que anys enrere havia de-
mostrat la impossibilitat d’in-
tegració de la gent del sud,
perquè procedeixen d’una cul-
tura incompatible amb els va-
lors d’Occident. És com si els
romanesos i els equatorians
tinguessin la mateixa cultura
que els de l’Ejido. Aquesta ma-
teixa ciència, quan és indepen-
dent, pot demostrar la retroali-
mentació insana dels discursos
de les elits i les bases a través de
l’ajuda indefugible dels mitjans
de comunicació. Intuïa que al-
guna cosa hi havia, d’això. Però
la meva visió idíl·lica d’un nord
just em cegava. Gràcies a Fran-
cisco Checa vaig comprendre
que per sobre dels valors se si-

tua el pragmatisme i que si els
partits no es referien a la im-
migració en els seus progra-
mes, les seves raons tenien, i
quan algú ho feia, era per atu-
rar la irreparable invasió de pi-
dolaires que es moren en l’Es-
tret com mosques. La invasió
només pot venir del sud. Tot i
això, l’imaginari col·lectiu omet
la realitat: només el 10% d’a-
questa invasió entra per l’Estret
i la xifra inclou subsaharians,
marroquins, indis, pakistane-
sos, algerians, xinesos...

UN PROJECTE MIGRATORI
Mary Nash, immigrant del
nord, em va ensenyar a Barce-
lona que els catalans sí que te-
nen un projecte migratori. I
que el que volen és que la gent
que vingui s’integri, però que
no emprenyin gaire. Que ho
tinguin clar no es contradiu

amb el fet que alguns polítics
provoquin tempestes mediàti-
ques. El negoci és el negoci: les
urnes manen. El meu amic Ali
Lmrabet era el ponent estrella.
Íntimament esperava que ex-
pliqués coses sobre emigració,
però va convertir la seva confe-
rència en un espectacle sobre la
seva odissea personal. Em va
entristir.

Jo també vaig parlar. Vaig dir
que està bé que els marroquins
escombrin el camí als clandes-
tins i desarticulin màfies. En
paraules de Consuelo Rumi, ho
fan bé. També vaig dir que amb
això no n’hi ha prou i que és
necessari que es prengui cons-
ciècia que és un polvorí regio-
nal que exigeix la responsabili-
tat de tothom, no per compas-
sió, sinó per pragmatisme. Vaig
afegir que el meu interès per
l’emigració té a veure amb el

mite fundador de la meva fa-
mília, atès que a principis de
segle el meu pare va emigrar al
nord des del desert del Sàhara i
que els meus, excepte jo, van
absorbir l’esperit nòmada i
buscador del patriarca i van se-
guir avançant cap al nord. Avui
estan disseminats per Europa.
Estan tan integrats que els que
viuen a Catalunya només par-
len català, voten Convergència,
i admiren Jordi Pujol. Els seus
fills ploren i es declaren en vaga
de fam indefinida quan el sant
Barça dels emigrants perd. Tot i
ser família, no poden aguantar
els que viuen a Madrid. Diuen
que són molt espanyolistes. Els
que viuen a Madrid no supor-
ten el tribalisme dels seus pa-
rents catalans. Només parlen
àrab amb l’àvia que porta molts
anys amb Alzheimer. Ho fan
quan es recorden que són del

sud i això no els passa gaire.
L’últim argument que addu-

eixen va néixer arran de la pri-
mera guerra del Golf. Era l’a-
gost. A Àvila feia una calor de
mil dimonis. Va ser en la ciutat
dels monestirs on vaig sentir
per primer cop “Vosaltres (els
àrabs)”. M’ho van dir els meus
amics a mi, que he passat la
vida nodrint-me dels principis
del “Nosaltres”. Els vaig fer cas
i l’any següent vaig agafar un
avió i vaig anar a la recerca dels
meus orígens. Els orígens no els
vaig trobar. Els tenia a casa. Pe-
rò vaig trobar una cosa nova.
L’únic sirià que se’m va acostar
i va exercir amb mi la prover-
bial hospitalitat àrab, em va
pregar que demanés al meu
pare que l’ajudés a creuar l’Es-
tret. Va creure que jo era fill
d’un potentat. Ens vam conèi-
xer en un poble perdut del de-
sert. Li vaig dir que a Europa les
coses estaven malament. Em va
tranquil·litzar. En realitat no
desitjava quedar-se a Espanya,
volia arribar a Cuba per passar
als EUA, on té família.

VOLUNTAT DE MOVIMENT
Aquest viatge se’l plantegen
milers de joves d’aquest sud
sense veu. No homes sols, sinó
famílies senceres. Les causes
d’aquesta voluntat de movi-
ment estan en el concepte del
veïnatge universal. Em quedo
amb el veïnatge, perquè tot
està a l’abast de tothom; fins i
tot l’espai. El món s’ha fet tan
petit que una travessia de Ni-
gèria a Nador, o de Nova Delhi
a Tanger –poden consultar un
atles– és una tasca insignifi-
cant. És com anar a prendre
una copa amarga en el bar de
la cantonada. Aquestes traves-
sies infernals no les conté
l’espai, sinó l’esperança i la
il·lusió d’una joventud pro-
fundament moderna, a qui els
sue països els han quedat
massa estrets.

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

Humorades
O R I O L I Z Q U I E R D O

El català mare de totes
les llengües. Millà.

Barcelona, 1958.

N
o recordo que en
Màrius Serra hagi
parlat mai d’aquest
volum, i a fe que re-
cuperar-lo corres-

pondria tant a la seva secció
com a aquesta, si no més. És un
únic plec de setze pàgines, co-
bertes incloses, més pròxim a
una revista com ho era el Pa-
tufet que no pròpiament a un
llibre, inclòs dins la Biblioteca
Popular que editava Millà. A la
contracoberta hi ha una selec-
ció de títols ja apareguts, entre
els quals diverses antologies de

poemes i cançons, i reculls
d’acudits i facècies presentats
com a vides anecdòtiques de
Rusiñol, de Pitarra i d’altres. El
preu dels volums, “cada sèrie
10 pessetes”, flanqueja el boix
que fa la funció de logotip de
can Millà, la celebrada llibreria
que continua indiferent al pas
dels anys al carrer de Sant Pau
de Barcelona. Sota la vinyeta, el
dipòsit legal és l’únic testimo-
ni explícit de l’any d’edició,
1958.

A la portada, Roca signa un
dibuix que presenta un globus
terraqüi amb boca, nas –quin
nas– i ulls, cobert per una vis-
tosa barretina vermella. Sota la
il·lustració, els títols: El català
mare de totes les llengües, i entre

parèntesis l’aclariment “Hu-
morada fonètica”, i a continu-
ació Entrebancs i jocs de paraules
humorístics. Passeu pàgina i po-
deu llegir, a la tercera, Uns mots
previs, signats per les inicials
A.M., rere les quals deu ama-
gar-se Àngel Millà, el fill del
fundador de l’editorial, Lluís
Millà, que va viure entre el
1890 i el 1975 i va succeir el
seu pare en l’empresa, com
després el succeiria el seu fill
Lluís. El prefaci assenyala al-
guns precedents de l’obra, els
aplecs de frases publicats el
1865 per Lo Xanguet i el 1872
per La Llumanera de Nova York,
tots dos “en demostració hu-
morística que la llengua cata-
lana havia d’ésser la mare de
totes les llengües perquè ella
sola comprenia els sons de to-
tes elles”. El 1958, aleshores
que tantes coses eren vedades,
Millà recupera aquesta tradició
faceciosa amb un nou recull de
frases, “classificades totes d’a-

cord amb el quadre universal
de llengües traçat pel savi
Max-Müller”.

I sí, les dues pàgines se-
güents ofereixen un centenar
de frases que volen exemplifi-
car la fonètica i la cantarella de
més de vint llengües. N’hi ha
de monosil·làbiques, com el
xinès i el siamès. Després, tres
famílies d’aglutinants, en pri-
mer lloc l’africana (egipci, zulú
i mandinga, i ja valorareu fins
on sona d’aital faiçó la frase:
“Els encenalls s’empassen per
les senalles”), després la turà-
nia (turcomà i sànscrit) i en
tercer terme l’holofràstica, a la
qual es diu que pertanyen
l’azteca [sic] i l’èuscar (“Arri,
bagarra, no me la carreguis”).
El tercer grup és el de les llen-
gües per flexió: les semítiques
(hebreu, àrab –“Anant a la ba-
balà li han esqueixat la bufan-
da”– i siríac), les indoeuropees
(amb exemples de llatí, italià,
castellà, gallec, portuguès –“A

peresa no em guanyeu”–,
francès, rus, polonès, alemany
i, finalment, anglès).

Les nou pàgines impreses
restants presenten una col·lec-
ció de recursos lingüístics ap-
tes per al joc, especialment,
com insisteix una vegada i una
altra l’autor de l’aplec, en oca-
sió de reunions familiars o “en
el curs d’una vetllada, per om-
plir els buits que es produei-
xen en tota conversa quan el
tema de la mateixa ve que
s’esgota”. Hi ha entrebancs i
jocs de paraules humorístics
(“Una sogra negra, magra i
agra renta bagra al Segre”),
enganyifes (“Quin animal és
aquell que menja amb el
nas?”), frases per ser traduïdes
al castellà al peu de la lletra
(proveu-ho amb “Fer salat”), vi-
ceverses de paraules (“No és el
mateix bi vo que boví”), cog-
noms matrimonials (Morros de
Figa i Seca de Coll) i altres cu-
riositats lingüístiques.


