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VENTBDEL SUD

Temo que el que .,-aig a di r: es áeu a un de1s mol ts

desconeixements que m'af1igeixen: trobo que Caste11a, la nació

peninsular historicament obsessionada en crear un estat

hegemonic, no te un folklore propi que sigui pr ou atractiu mes

en11 a de 1es seves fronteres. Al eshores, en aquesta fei nada que

ha empr ee per bastir una unitat dificil de qual I ar-, ha man11evat

el s vesti ts, 1es festes, 1es danses i 1es ce iic one "naci ona1 Sil a

Anda1usia. I el cas es que Anda1usia i Caste11a no s "e eee mbI en.

Fins i tot en l/idioma -una de les grans obstinacions de

Caste11a- di i er eixe n perceptib1ement. Sobre aquest punt, em ve a

la memoria el text d' un escriptor hongares que, arel d / una

visita a1s Estats Uni te , va escriure un 11ibre que porta per

ti to1 "E1s ameri cans són e ix¡ ". Un del s capí to1 s Cci to de

memoria) en esseé nc ie aomenca amb aquest paragraf: "En l'Acta

d' Independencia, e1s pares de la patria americana van acordar

que I t i di ome oficial de l'estat que acabaven d'instaurar seria

l'ang1es. No se sap per quines r aorus, aquest acord mai no s'ha
portat a la practica. 11

L'hongares exagerava una mica, es evident, pero e11 sabia

mo1t be el que vo1ia di r . Dí urie manera semb1ant, es podria

afirmar que el caste1la que es parla a Andalusia no es ben bé

igual al caste1la de Caste11a. Tanmateix, é e innegable que s'ha

pr odu yt: una fascinaci ó del sud sobre el centre i el oosrt umi eme

anda1ús hoi té un gran predicamento Fins i tot se 1 'ha vo1gut

imposser a1s a1tres i ara passee -és un cas homo1ogable- que es

poden trobar castanyo1 es i panderetes amb cal comani es de 1a

Sagrada Famí1ia i de la muntanya de Nontserrat. Hii ha mo1ts
turistes que hi piquen.

Pero ve t: equ i que Anda1 ussi e semb1a sortir d ' un ssomni

profund i en conserva el record dels somnis. Entre al tres
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manifestacions significatives, crida l'atenció aquest professor

de Ciencies Natura1s que es diu (segons el seu DNI) Antonio Gámez

Burgos i s'autoproc1ama el "Baiel ele l a A1queria del GamaI ":

Exp I i ca que el seu cognom Gámez es una caste11 eni tzaci ó i orc aae

ele 1"e re b i vo1dria dir: "fi11 de GamaL'", L'home conserva, encara,

un cer t: r esseen t imeiit: pe r 1es matances organi tzades pe1 duc

d' Osuna contra trenta fami 1i es ende I uses, entre 1es que I e hi
havia avantpassats del professor.

M'imagi no que el Sa id GemaL no vol pe rdr-e el temps amb

dec1aracions independentistes: simp1ement, s'independitza. Ha

creat pe r a la seva comarca mal aguenya , La Axarqui a, una moneda

propia, l'axarco, acceptada ja en sl.lbstitvc:ió de la pesseta per

prop de quatre-cents comer coss de Ve1ez-Má1aga. El Said iio ha

pr ev i sst: tot emb una innegable volada imaginativa, .i 1 "s xar-co, en

p1a de cotització de divises, es considera en paritat emb el

dolar. Hi ha bit11ets de cinc, de deu, de cinquanta, de cent i de
cinc-cents axarcos. He llegit que la circu1ació de la nova moneda

augmenta d ' una manera ver tig i nosa , i que el professor

redemptorista afirma que tot Andalusia hauria de seguir
l' exemp1e.

Són fets que obliguen la imaginació a desbocar-se. Sembla

que les autoritats oficia1s s'ho miren amb una certa indulgencia,

una mica com si formes pa r-t: d'aquest fo11r:lore que cal assimilar

per prescripció nacional. Pero les expectatives que suscita són

fortes. ¿Que passaria si una comarca del nord-est es poses, de

cop i vol t:a, a emetre moneda propia, en competencia emb el Banc

d'Espanya? Tirant our t; , penso que es consideraria com a una

pertorbaci ó greu de l' arcir e tossudament esta bl ert.

Pere Calelera


