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assa sovint perdem de vista que
la literatura és, per damunt de
tot, llenguatge; que no és tant

què sinó com; que sense com, sense un ús
acurat i espiritualitzat –si se’m permet el
terme– de la llengua, hi pot haver història,
argument, però no pas literatura, no pas
creació artística.

Com succeeix sempre que tenim el goig
de llegir Marina Tsvetàieva, capbussar-nos
en aquests diaris, traduïts exquisidament
per Selma Ancira per a Acantilado, impli-
ca adonar-nos que la poetessa russa vivia
en i per al llenguatge; que, més enllà del
que vol explicar o transmetre, el seu pro-
pòsit fonamental és causar una sensació
estètica, incidir en les emocions, produir
una transformació mitjançant l’ús de l’art,
de la llengua, de la manipulació verbal; es-
prement fins al seu límit les paraules (i les
múltiples relacions entre elles) per acon-
seguir la seva més elevada potencialitat
amb la major síntesi possible.

Raó per la qual la seva prosa, igual que
la seva poesia si és que és admissible dife-
renciar-les, no tan sols recomana, sinó que
quasi exigeix una, o més d’una, relectura
atenta, a fi d’extreure el major profit als
seus efectes ortogràfics i tipogràfics.

En llegir-la, doncs, en moment de cal-
ma i amb temps suficient per davant, com
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La revolta
de l’ànima

RECORDS D’UN TEMPS PERDUT XAVIER SERRAHIMA

requereix qualsevol obra de mèrit sorgida
directament de l’ànima de l’artista, resulta
d’allò més convenient aturar-se un instant
cada vegada que l’estructura formal ens
sobti. Res no és casual ni accidental, en la
seva escriptura, ni el sovintejat ús dels gui-
ons o dels punts suspensius o altres signes
gràfics que compleixen una fonamental
funció polisèmica i ampliadora. Si a això
hi afegim que els seus diaris són d’una sin-
ceritat esmolada i que el període que trac-
ta és obscur i cru, el resultat no pot ser
més aclaparador, un retrat acusador del
totalitarisme.

Narrat amb exquisidesa per una per-
sona amb un bagatge il·lustrat gairebé il-

limitat, amb un esperit amarat de conei-
xement que traspua literatura pels quatre
costats que malgrat trobar-se tan i tan a
prop de l’abisme, no només escriu com si
passés uns dies en el més relaxant dels
balnearis, sinó que reflexiona amb una
perspicàcia i una claredat desusada: “El
poeta es - un fin en sí mismo, reposa en sí
mismo (en Psique) […]. El actor es - para
los otros, sin los otros es inconcebible, el ac-
tor - se debe a los otros”. Ens fa reflexionar
i ens mostra el món com mai no ens l’ha-
vien fet veure abans.

Una literatura única, incomparable,
on el dolor és bellesa, i la bellesa... do-
lor. ❋

Marina Tsvetàieva
en els anys
anteriors a la
persecució
comunista ARXIU

Cardelús

MOTACIONS MÀRIUS SERRA

ls peraladencs són fills de Peralada,
però ells ho pronuncien Perlada,
com si fos el participi del verb par-

lar. I si et diuen que ets un cardelús (o una
cardelussa) t’estan dient que justeges. Els
apel·latius per anomenar la gent encanta-
da abunden pertot. Tan aviat et poden et-
zibar que ets un babau com un tòtil (dos
noms d’ocell), talòs, orc o curt de gambals.
Però enlloc, fins ara, no havia sentit això
de cardelús. Busco per aquí i per allà i no-
més ho localitzo fent de nom propi. L’Al-
cover-Moll ho recull com a llinatge i, amb

E aquella alegria que el caracteritza, situa la
família Cardelús en llocs tan diversos com
Barcelona, Banyoles, Girona, Olot i el Llu-
çanès. De l’origen ningú no en sap gran
cosa, però sembla clar que al darrere hi ha
alguna referència gens velada al verb car-
dar. En aquesta vila altempordanesa l’ús
que fan del cardelús és similar al que es fa
d’un altre llinatge al Camp de Tarragona.
Allà la llufa de ser una mica curtet se l’en-
duen els que es diuen Alonso. Hi ha cog-
noms que fan fortuna (ser un fittipaldi, fo-
tre un canyardo) i d’altres que més aviat

són dissortats. Potser sí que en el passat de
Peralada hi va haver algú que es deia Car-
delús i que no girava gaire rodó. Per con-
tra, dels que s’espellonguen perquè són ei-
xerits de mena els peraladencs en diuen
escarquillats. La terminació en ús de carde-
lús, que incita al xiulet i a l’esbroncada, es
repeteix amb una altra paraula poc habi-
tual amb què els peraladencs anomenen
els que fan les coses a poc a poc. En diuen
papús. Un papús o una papussa, així amb
P-P, també serien una mica cardelussos per
la incapacitat de fer les coses ben fetes. ❋


