
MES DE LA MARE DE DÉU 

El vint-i-sis de maig del dos mil vint-i-sis será tant propi com antic. No em vull ni 

imaginar la quantitat, per exemple, d’onomàstiques de caire semblant que es repetiran 

per altra vegada. Tampoc em vull ni imaginar la que segons la seriositat de la Història 

es mantindran invariables fins que la Ciència n’esbrini la seguretat al nivell de pujar-hi 

de peus, o potser, com amb el dia de naixement de la meva mare, amb els cabells de 

color fort i amb els ulls blaus i verds, doncs s’escaigui que el setze de Novembre de 

l’any que ens ha passat doni nom a un nou grup estiuenc i a torna voltes de referències 

tripolars. El setze de l’onzè mes, abans Santa Margarita d’Escòcia, sigui Santa 

Gertrudis, aquella que… 

Es dóna, per exemple, el cas de la possible, i no tant esbojarrada prospecció de la 

catalanitat de Cristòfol Colom malgrat fins i tot avui mateix no estigui d’actualitat. 

Potser fins el proper dotze d’Octubre quan la festivitat de la Mare de Déu del Pilar 

s’aproximi i altra volta, en el que s’esdevé una pràctica prou comuna, els mitjans 

manipulin el nostre dia a dia a còpia d’encomanar-se al Sant del dia com per exemple va 

fer Salvador Alsius amb el santoral del TN a diari i que per tant només va durar un any, 

mentre el cas d’aquest home, el descubridor de les Índies Occidentals l’any 1492 i del 

que n’han desenterrat les cendres en un dia assenyalat després de més o potser cinc-

cents anys a punt d'ésser desvelat, diuen, gràcies a la comparació de mostres d'ADN de 

famílies de cognom Colom de tots els països catalans i de cognom Colombos de la 

Llombardia italiana, on és Gènova, d’on sempre s'ha dit que era el navegant doncs en 

treguin el, ara al cap dels anys l’entrellat 

L’escriptor que presentava el llibre, fins i tot va comentar en un atac d’ironia, que 

s’anomenaven llavors genovesos a tots aquells que no se sabien d’on venien… com 

l’Antoni Bassas, per exemple. 

Penso i trobo molt més assenyat de preparar una onomàstica de bruixes i bruixots en 

contra de l’apertura de les portes de la percepció i veure les coses tal i com són: 

Infinites! 

Penso que la era moderna ens distraurà sempre del problemes i comentaris del dia, de 

cada dia, i fins i tot de l’endemà i una nebulosa de informació comptabilitzada o no 

envoltarà els diferents dies de festivitat i podrem fer calendaris estacionals de contacte 

amb la Veritat: No us sembla? 
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