COMENTARI A
<UNA CASSERA EN
UNA NIT DELS MORTS>
DE VICENQ PLANTADA
Feffan P6reZ
"Llna cassefa en una nit dels morts" va apafiixef l'any 188.i al nfi
mcro XIV de la rcvista (La Renaixenqa", publicaci(i anual que sota la
direcci6 de Pere Aldavcn i ingel Guimeri tingu€ un paper cabdal en
el ressorgiment cultural que visqu€ Catalunya a finals del sclilc XIX.
Aquesta revista consagri popularment el nom del moviment, la
Renaixenqa, i en les seves pigincs van escriure alguns del noms n,les
rellevants de la literatura catalana.
Es signficatiu veure com Vicenq Plantada s'havia fet un lloc en la
prcmsa catalanista de I'ipoca, gr)cies, entre altres coses, a la seva condici(j de corresponsal del diari "ta Renaixenqa", i gricies, tamb6, a la
seva participaci6 activa en la vida politica del momenr. Perd al marge
d aixa), cal remarc,tr la innegable qualitat liter)ria dels seuti escrits.
Vicenq Plantada fou un home activissim, tcnaQ i ple de curiositat per
les coses que l'envoltaven. l^a gran quantitat de crdniques per ell escri,
tcs i l'ampli ventall de temes que va tmctar, aixi ens ho certifiquen:
hista)ria, folklore, meteorologia, agricultura, fauna...

AnAIisi i estructura tematica
uuna cassera en una nit dels moftso 6s una narraciir que sintetiza
nolt bd el tarannl d'aquest molleti. Podem afirmar que ens mostta
clarament quina em la seva filosofia de la vida: hi veiem un tdomf de
I1i racionalitat sobre la superstici6, de I'explicaci6 li)gica de les coses
enfront de les fanta\ics de la imagina( i() humrnr. Aleshores ens \enrn
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a la ment les dificultats que tingue Vicene Plantada per introduir algunes novetats tCcniques que milloressin la feind dels pagesos, els quals

seguien subjectes a anligtles supersticions
ta histdria que am comentem s'esdev€ la nit de Tots Sants, en un
indret i epoca indeteminades. Plantada obvia noms de lloc o altres dades que poguessin situar el lector- Potser perque el que ens explica
mai no va passar o, tal vegada, i aixd €s molt factible, Per augmentar el
misteri del que aniri a explicar. Les referencies a soldats amb armes
de foc ens fan pensar, peid, en una epoca no gaire remota

Un grup de soldats srirt de cacen la nit dels difunts i pateix un
glan ensurt quan un d'ells trob4 dins un cau una bCstia desconeguda,
la qual resulta ser un mico que s'ha escapat del seu amo. La basarda i
el misteri que regnen al llarg de la histdria s'esvaimn en uns instants i
donamn pas a un esclat d'alegria i calma.
L'estructura d'aquesta contalla, ben senzilla, mostra l'habilitat de
I'escriptor mollet) per conduir la nafiaci6 vers un climax que es trencariL de manem inesperada. Ha creat la falsa expectativa que passaa
alguna cosa esfereidora i, tanmateix, resol la tensi6 amb un desenllas
sorprenent, felig. Aquest recurs €s conegut com anticlimax i sovint es
fa servir per provocar ironia. Vicenq Plantada ens dibuixa magistralment l'atmosfera tenebrosa d'aquesta nit dels Morts: la nit clara amb
una lluna ben visible, els tocs de les campanes, els lladrucs dels gossos, la solitud d'aquelles muntanycs... Tots aquests elements creen un
enjdlit que affiba al s€u punt m€s ilgid amb la persecuci6 de l'€sser
desconegut que es refugia dins un amagatall. Cal destacar que el nar'
rador no explica en cap moment eI que la tradici6 popular creu que
passa en aquesta nit, ho d6na per sabut: que les inimes dels morts
surten a rec6ffer els espais que van ocupar quan eren vius. Aixd atia
encara m€s la imaginaci6 dels lectors. La tensi6 comenqa a decaure
quan el soldat caeador aconsegueix alliberar-se de les urpes d'aquella
enigmitica besda. Aleshores veiem com els soldats prcnen una s;rie
de mesurcs que prcvoquen una sensaci6 de tranquil litat. L'home
sembla que podri dominar alld que l'atemoreix Amb la llum del dia
acaben els seus dubtes i €l monstre hoffible es transfoma en un mico
explicaci6 ldgica i idhuc l'amo
"arrupit y manso,. Tot ha tingut una
del ximpanz€, un frances, el recupera despr6s de premiar amb uns diners els caeadors, fet amb e[ qual Plantada construiri una met)fora:
ets cintims serviran per netejar la sang dels soldats, amarada de por
en aquelta nit dels Mofts. Un toc d'ironia que serveix per fer pales el
missatge que conte aquesta naraci6 i que ja hem comentat ante_
riorment.
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Estil i llengua
Vicene Plantada fa gala d'un estil viu i igil, acolorit amb €xpres,
sions popula$ que reprodueixen fidelment la parla del poble catali de
tombants de segle, com per exemple: (iiverge Santissima!!, iilesis,
Maria i Joseph!!" o compancions tan familia$ com "la pell se'ls hi
afrugi, se'ls hi pose com s'en diu de gallina'. Hi ha moments en qua
podem qualificar la seva prosa de sdbria, especialment quan narra les
accions dels caeadors (la persecuci6 i l'extracci6 de la mona del seu
cau), amb predomini de verbs que denoten un estil narratiu, verbal,
ripid. Perd tambe fa un ris acurat i altament expressiu dels adjectius,
que amb freqiiincia col.loca al davant del nom: (planyivols sons, melancdlica y tdsta veu, imponent empalt, fantistica mi, funebre nitn.
Quan I'escriptor de Mollet va escriure aquest relat encaftl man,
caven sis anys perqui la revista "L'Avenq,, amb gent com Pompeu
Fabra o Alexandre Cortada, comeflc€s la seva campanya lingiiistica per
imposar uns cnt€ris nomatius unificats que pretenien, entre altres cG
ses, acabar amb I'anarquia orto€irifica i depuIar el lexic, ple de barba'
rismes. Ia llengua de Plantada, doncs, presenta solucions condemnades a desapareixer com l'iis de la preposici6 (ab, (en lloc d'(amb'), de
l'article (lo, (per (el'), €l plural en @s, (en comptes de (es,) o la uni6
de verb i pronoms posposats sense guionets ni apdstrof, (impresionar,
los' (en lloc d (impiessionarlos').
El laxic, igualment, contd alguns castellanismes, com per exemple
(luego' o cato,, perd que no van en detriment de la riquesa del seu vc
cabulad, amb mots com (faram, (femm, tota mena d'animals silvestres) o
.s€ndem, (xarxa que es posa a la boca dels caus en qui han aviat la fura).

Conclusi6
Abans d'acabar, no podem estar-nos d'establir un paml.lelisme €ntre
aquesta narraci6 i una altra que publici Emili Saborit tamb6 a .La Renaixenga,, el 1902, amb el titol de.la pedra de Can lllis de Sant Fost,. Es
una histdria en la qual s'usa tambe h tecnica de I'anticlimax, amb la creaci6 d'una falsa expectativa que acaba amb un estiribot: un grup de ioves
de Sant Fost i Martorelles decideixen girar una pedra enonne amb una
inscripci6 que deia (Ditx6s serir qui em girari". Quan despr€s de molts
treballs aconsegueixen tombar-la, trcben una altri inscripci6, del tot sor,
prenent, (Ddu us ho pagui, que temps feia que j€ia d'aquest costat,.
En definitiva, (Una cassera en una nit dels mortsD 6s una bona mos.
tra de la producci6 literiria de Vicene Plantada i Fonolleda, del seu in,

teras pel folklore de la nostra teff.t, en perfecta sintonia amb €ls homes de la Renaixenca, i de la seva manera d'interpretar la vida.

t))

UNA CASSERA
EN UNA IIIT DEI-S MORTS
En una fortalesa

.1e...

bi hauia uaa companlia tle soldats ab

son oficial.

Dita fortalesa esta,a rodejada de montanl)as emboscadas,

qu'estauan molt pobla.las de cunills.
Entfe'ls soldats n'bi haaia un de molt cassa.lor' que logrd que
en lo castell hl baguessin cincb gossos cunillers ! u'14 fura'
I'ojicial, com que era en temps de pau, permetia so''tir en las
nits d; ltuna al cassadol ab cuatre soldats mes a cassat dutant lo
no ledat.
tem/s
-De
lo que'n ,'esultaua que la guarnici6 de tant en tant podia Jer
bons arrossos

!

Paellas.

Aftiuaren a h nit.le Totsans J/ sot'ttuen Estaua molt sera ll fela
la nit tllolt clara. Al baue os tancat las portas .lel fort tocarcn las
deu ! los cincb soldats se posarcn A temoktt la pell se'k hi aftugA,
se k hl pos.i com s en diu de gallina.
AixZ los bt produbi la sensacl' que sufriren al sentir tocat A di'
llensauan
Junts en las .liJerents parro(luias, que fins aquell se'rat
los planJ/iuols sons de sos brorrzos.
Sens alirse una paraula se tullaren k)s uns

ab los altres cofl uolent dir: itornemsen? pero al sentir los bestlus lladrachs dels cuni'
llers, emprenguA h marxa lo cassa.lot y los altres lo segui''en'
Estauan en mitJ dels boscos quan tocaren les onze J/ los ''esons
de moltas campanas totnaren a irtupresionatt'los ab sa melafic6liql

!

trist4 ueu.
No bauian encata los Sossos empaltat cap cunill
No haaian pogut agafar res: no gosauan entaular cctnuersa'
Semblaoa que las pataulas su'h nual'an al gatgamell6 ! no po"
dian sortir.
Al esser clos quafis ale alotze, los Sossos de prompte comensan
un lmponent empalt. Conegueten que seguiafl la pista de un cap
ae caia 1 notaren que's diriSian d un gran f fam6s cau que moltas nits n'entrel)an dos o mes cunills
1i1

Lo cassadot digu6: ja no tor-nardm al fort sense faram.
Ios cinc soklats s'encarninaren abont et'an los gossos ! obser.laren que talment estatan al aoltant del esDressat cau.
Lo cassador, ajudantlo'ls altres, pard la sendera al cap .le un
bon rato .lue los gossos Ja no lladraran J) bablan tingut tots sileftci
sePulcral.
Treu Io canastr6 del san"6
caran las dotse los re oles Jt
quias dels uoltants.

!

.rixis que .leita escapar la fura to6 morts las carnpanas de las pat-ro-

Hota tdttica j que conmou A mohs que's tenen per alespreocupats J) ualentg los cincb cassadors estaran un pocb esporuguits, J)
se'k posaren A h.ernolar los jenolls aI sentir que la Jata luego cle deixath fela uns esgaftifosos xiscles )) tota esualotada sotti empof-

tantsen la sendera.
Los sodats digueren: iquA serA aix6?
Lo cassa.lor responguA: lno ho s6!
Aqueix encen un ciri, s'ajup A kt oora de la boca.lel cau, fica lo
bras dret ab lo ciri per entera$e que po.lia 6sser lo que esporagui
la fura, y lVerge Santissima!! de moment tots obsen)aren que un.t
md com de persona humane molt peluda agafaua h mA del seu
companJ/ empoftdntseli cau endins, sentint al mateix temps una
forta bufada que apagA b cit/i.
Allau)rs tots ab teu alta ! esgarrifosa digueren: lJesrts Mafia i
Joseph! CuasibA caigueren en terra: los ulls los bi fe)'an llumanetas,
Ios cabells se'ls ct'issaren ! si be rolian fugir, no poguercn mourers.
Al poc fito de fet esfotsos lo cassador, la fantdstica md Ia .leixli
anar sens baberli fet cap ferida; sols li pate:.ia sentirbi un fret glacial.
Passaften prop de mitj bora ab aqueka especie d.e somnolencla
produbidd pet la por causada per lo ser misterios .lel cau, figutantse que per totas parts funian que uenir dimonis, brukas ! Ios sers
sobrenaturals d atormentarlos ja que no hauian donat rcp6s en
aquella tan finebre nit a lo que pel aquell rato ct"6)/an 6sset" un ser
endemoniat, h.ruentlo los gossos empaltat ! fet fic en aquell fantdsticb cau.
Passat aquell marl rato fiatxauan sense dfuse una pat"aula; pero
un pocb ,.efet lo cassador digud als companls (Tots ueig .lue estem
,nolt espotaguits per lo que'ns acata d.e passar: si anem al fott ! bo
espliquem'ns tindrAn per uns cobatts: Jo seria de parer.que's quedessin tres ! los gossos d la tora del cau, tenint las arrnas preparadas per matar al ser que hi ba dinbe si s rt, mentres los altr"es clos
anirAn A Li fortalesa A darne coneLxement J/ alemanat que'n uinguin mes per poder saber. de cert de que es aquella mA tan peluda !
esgarrifosa.,
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Alxl tJo resolguerca ),, feren
Arriuats l/..s conpanys de la fortalesa los del cau no hauian t)ist
sorllr res ni sentit lo mds pelil soroll.
Ab aquelt refors se reanimaren J/ conuersaten fins que lo sol
sorti.

Allaaors anaren A examit1l lo cau Y obsetuaren que hl bauiua
un anlmal d.e color de castanta J/ que se'h mit'6aa arnb ulls de
compasi,. AlSuns tractauan de ,nat,trlo a tiros, altres resolSueren
Jer tots los possibles pera portarlo uiu al iort.
Corn que los que retomaren ulngueren prouehtts de plcots J)
magallas se posa,ren d esbots4l ln cau
AIs pochs cops de picot obsen)aren que la fe,/a tractaua de sor'
tir. Se retitan un Pocb, ! iotJ sorptesa! uehuen que lo que surtla era
un bem1s mico que encara dula lo collaret ab un toset de cadeneta; que anaua tot arfl.pit ! manso y com que ternes que li peSUeSSen.

Allaoors la pot dels casadots se conaertl en molta qatsa.ra, rlent
a reoentar, Jentse btoma los uns rab los albes d.e la mazla nit que baulan pass.tt; diense 6b molta for'rnalitat que ma! mds anlrtan d cas'
sar en la nit dels Morts,
La ueu de que'ls soldats del c.tste bauiat reculllt un hernt6s
animal6, s'escampA per aquells ooltants, aixis com tarnbd atriuA al
fofi kt noticla que A un lranc€s se li haui.l escapat un ,nlco al peu
d'aquella montanla y no I'bauia pogut aSafar.
Comparegu' dintre pochs dias al c.lstell lo france, A qui li en'
tregaren lo seu rnico desprds d'bauer donat las sen!4s J) uns caatts
ralets pera que los cassadors poEuessen llimpiqr sa sancb de la pot
que se'h bt inJihra en h nit dels Morts,

vlcens Plantada y Fooolleda
Mollet v Novembre de 188.{
La Renalxensa.
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