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VUITS I NOUS

Memòries
30/01/15 02:00 - M ANUEL CUYÀS

Els tres grans memorialistes catalans del segle XX, Josep Pla, Josep M. de Sagarra i Gaziel, coincideixen a parlar en els seus llibres del
senyor Josep Daurella i Rull, catedràtic de lògica de la Universitat de Barcelona, i bacallaner. En realitat coincideixen en moltes altres
coses, i és normal perquè tots tres eren d'una edat aproximada, van freqüentar els mateixos ambients i van estudiar carreres de lletres
en el mateix establiment universitari. De professors comuns en van tenir molts, però el senyor Daurella és el que els va impressionar
més, no per la seva qualitat professoral, sinó per tot el contrari. En Pla en fa un retrat sagnant i sense pietat a El quadern gris. Hi dedica
tant espai, projecta tanta fruïció caricaturesca sobre el personatge, que arriba un moment que sembla que l'equilibri del llibre sencer se
n'hagi de ressentir. Sagarra no li queda enrere i deixa també el catedràtic de lògica com un drap brut arrossegat per terra juntament
amb la seva figura, el seu castellà enravenat i recalcitrant i la manera d'ensenyar l'assignatura. Gaziel, més refractari a l'humor, el
conceptua igual de malament, amb només una mica més de circumspecció. Cap dels tres s'oblida de remarcar que aquell senyor que
dominava els sil·logismes fins a extrems absurds, inintel·ligibles, risibles i inútils, quan es treia la toga i arribava a casa es dedicava al
negoci del bacallà comprat i venut a l'engròs. El contrast té en els tres autors un efecte hilarant.

Quan ja em pensava que coneixia el senyor Daurella com si hagués estat professor meu i no se'n podia dir res més, en Narcís Garolera
m'envia les memòries de Carles Fages de Climent. Garolera, que presumeix de dedicar-se a la vida descansada és en realitat un
treballador de por. Les memòries del poeta figuerenc no existien, sinó que eren uns papers barrejats en capses, i ell ha donat forma,
cos, continuïtat, interès i anotacions al desori. Qui surt a les memòries de Fages de Climent? El senyor Josep Daurella, catedràtic de
lògica. És, de tots, el retrat més matisat. Quan sembla que Fages hagi d'entrar a matar com els altres, el reté el fet que el professor va
tenir amb ell un acte de generositat i noblesa. Ningú no és definitivament com es dóna per cert.

Allò que no expliquen els quatre memorialistes és que els fills del togat van seguir el negoci del bacallà, no el de la lògica, i que un dia
van aconseguir la representació a Espanya de la Coca-Cola. La Sol Daurella, “la dama de la Coca-Cola” i una de les fortunes del país,
és néta seva. Aneu-li al darrere, al catedràtic de lògica i bacallaner Josep Daurella i Rull.
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