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Un hoax igualadí.
El Eco de Igualada de 1850
M. Teresa Miret i Solé

Què vol dir hoax?

Alguns hoax històrics

La paraula hoax és anglesa però darrerament
s’ha incorporat, sense traduir-la, a la terminologia
dels usuaris d’Internet d’arreu del món. Hoax vol
dir frau, engany, mentida, falsedat... sempre, però,
en un to de joc o de broma. Però ja se sap que
no tothom té el mateix sentit de l’humor i que
hi ha algunes bromes que poden resultar molt
pesades i de mal gust.
Els hoax són, doncs, enganyifes que moltes
persones es creuen i difonen. En l’àmbit d’Internet,
on la informació es transmet ràpidament i a tot
arreu, es tracten i s’analitzen d’una manera
semblant als virus, tot i que no ho són. Sovint
arriben en forma de cartes per correu electrònic
i el qui les envia recomana que se’n faci difusió
i es retransmetin a d’altres persones. A vegades,
adverteixen de catàstrofes i perills (falsos) o
de virus informàtics (falsos), d’altres demanen
suport a actituds solidàries (persones desaparegudes, malaltes...), o proposen cadenes i piràmides per guanyar diners, o expliquen històries
increïbles que es poden arribar a convertir en
llegendes urbanes...
Una de les característiques dels hoax és la
seva aparent seriositat i la forma de citar fonts
que mereixin confiança, tot i que s’hi observen
expressions estranyes i contradictòries que fan dubtar del contingut del missatge. Abans d’Internet ja
s’havien donat casos de hoax, tot i que aquest nom
solament l’empraven els anglosaxons.

El camp de la literatura ha estat propici a la
creació de hoax, alguns a càrrec d’escriptors prou
reconeguts com Thomas Chatterton (1752-1770),1
que pretenia editar uns presumptes textos inèdits
d’un monjo medieval, que sembla que havia escrit
ell mateix. També al segle XVIII, el poeta James
Macpherson (1736-1796) va publicar un recull
d’antics poemes gaèlics i algunes traduccions
de textos d’un presumpte poeta galès anomenat
Ossian i que foren molt ben rebuts pels crítics
literaris nacionalistes, fins que va ser acusat de
frau i d’haver-los escrit ell mateix.
Un altre clàssic al qual s’atribueix una creativitat excessiva és Edgar Allan Poe (1809-1849), que
l’any 1844 va vendre al diari The Sun de Nova York
la història d’un vol de passatgers sobre l’Atlàntic en
globus. Quan es va descobrir l’engany, Poe no va
sortir-ne gaire ben parat en la seva credibilitat.
Més endavant, Pierre Louys (1870-1925) va
“traduir” un llibre titulat Les cançons de Bilitis,
uns poemes en prosa sobre l’amor, d’una contemporània de Safo de Lesbos: en realitat, l’original
era inexistent.

1. Guillermo Cabrera Infante. “Hoax”. Babelia (El País),
17 (18 de juliol de 1998).
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El eco de Igualada de 8 d’abril de 1850

Potser, la sèrie de llibres hoax més coneguts
són alguns dels que formen part de la bibliografia en què es basen els famosos Mites de Cthulhu,
citats per diversos autors del cercle de Lovecraft
(1890-1937), 2 com el Llibre d’Eibon, idea de
Clark Ashton Smith, els Manuscrits Pnakòtics, els
Unaussprechlichen Kulten o Llibre Negre de Von
Juntz, els Coultes des Goules del comte d’Erlette
(August Derleth), els Fragments de Celaeno, el
Text de R’lyeh, el De Vermiis Mysteriis de Ludvig
Prinn i, especialment, el Necronomicon, citat amb
tantes referències bibliogràfiques que nombrosos lectors han cregut en la seva existència real.
Suposadament, el text és del poeta boig Abdul AlHazred i va ser escrit cap a l’any 700. Segons la
mitologia lovecraftiana, el títol original és Al-azif
i conté fórmules màgiques per invocar els éssers
prehumans que descriuen els Mites.
En un sentit diferent, l’escriptor portuguès Fernando Pessoa (1888-1935) va “crear”
tres poetes: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos
i Ricardo Reis. Segons deia ell mateix, l’origen
d’aquesta diversitat creativa era la seva “tendència
a la despersonalització i a la simulació”. Aquests
heterònims tenien una biografia pròpia i un estil
literari diferent, i havien arribat a mantenir diàlegs
entre ells.
Finalment, una novel·la recent, The Hemingway
hoax de Joe Haldeman, publicada en castellà el 1995
amb el títol El engaño Hemingway, té un argument
basat en un hoax: Hemingway perd l’única còpia de
la seva primera novel·la i, molts anys més tard, un
professor de literatura escriu el que podria haver
estat aquella obra.
Tots aquests exemples són només una petita
mostra de documents que tenen alguns elements
falsos (l’autor, el temps en què foren escrits, el que
expliquen...) o no han existit mai, com alguns dels
citats com a bibliografia dels Mites de Chtulhu.

En un altre nivell, també a Igualada hi ha un
exemple més de documentació, no del tot certa,
que s’ha difós i ha creat confusió. Concretament,
existeix un periòdic titulat El Eco de Igualada datat
el 8 d’abril de 1850 i que porta el número 6. S’ha
citat diverses vegades com a font de referència i,
en realitat, és un hoax.
A part d’un Diari d’Igualada de 1808, del qual
solament se’n tenen referències bibliogràfiques i
que possiblement fou un full volant imprès durant
la guerra del francès, el primer periòdic igualadí
fou El Eco de Igualada, que va veure la llum el 6
de gener de 1863. Doncs bé: l’any 1950, el periòdic
Igualada va publicar, com a obsequi per als seus
lectors, un periòdic fictici, que va ser redactat
íntegrament per Antoni Carner i Borràs, gran
coneixedor de la història i de la premsa local.
La broma era imaginar com podria haver
estat un “diari” de cent anys abans i presentar
una visió de la vida de la ciutat amb un segle de
perspectiva. Però el problema s’ha creat perquè no
es va posar en el document cap nota que afirmés
que l’exemplar era fictici, tot i que en el número
següent de l’Igualada es comenta la bona acollida que havia tingut el suplement. D’altra banda,
avui, més de cinquanta anys després, poca gent es
recorda del fet i en canvi és fàcil confondre’s en
tenir el periòdic a les mans.
És una imitació perfecta dels diaris de l’època:
el paper, la tipografia, la composició, l’estil... Potser
es nota més acurat que els autèntics, però podria
passar per un periòdic real. Allò que crida l’atenció
és la importància que tenen totes les notícies, en
el sentit que, des dels articles de fons fins a les
notes breus, les persones citades han arribat a ser
personatges històricament reconeguts i s’avancen
notícies que no van ser realitat fins al cap de molts
anys. Avantatges d’escriure cent anys després i, per
tant, d’anar sobre segur...
Aquest exemplar d’El Eco de Igualada porta
el subtítol Semanario de intereses morales y mate-

2. Jorge Oscar Rossi. Otros amigos [http://www.
quintadimension.com/literatura/chtulhu.shtml].
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riales i a la capçalera hi consta Año I, Igualada
8 de Abril de 1850, Núm. 6. També hi figura
Redacción y Administración: Calle San Justo, 48.
Té quatre pàgines, com era habitual en els primers periòdics igualadins, i estan estructurades
en tres columnes.

realització de les obres “cuyo estudio está en manos
de la Junta Provincial para su estudio é informe
correspondiente”. Segueix a continuació una nota
amb les estadístiques de població, amb un total
de “11.108 almas” distribuïdes segons el seu
estat civil de la manera següent: “Solteros: 2.739;
solteras: 4.809... Casados: 1.460; casadas: 1.460...
Viudos: 278; viudas: 362”. També hi ha el resum del
registre parroquial del primer trimestre de 1890
amb els naixements, matrimonis i defuncions.
Probablement, aquestes dades són autèntiques i
mostren una majoria de dones a la ciutat. A continuació, la secció Municipales s’aprofita per citar
tot el consistori i comentar una sol·licitud de Pau
Muntadas i el nomenament de Joan Domènech
com a “cura párroco de la Iglesia de esta Villa”. La
pàgina s’acaba amb Espectáculos i anunciant per a
l’endemà al Teatre Principal una funció formada
per “1º.- Sinfonía, 2º.- El grandioso drama en cuatro
actos “Guzmán el bueno”, 3º.- Gran Baile por la
pareja “Panadero”. Precios de costumbre”.
La tercera pàgina d’aquest “periòdic” és la de
les notícies curtes: els comentaris de la vida de la
gent i del carrer. Aquí és evident l’interès a parlar de persones que han passat a la història local,
de manera que a les Notas de sociedad se citen:
el jurisconsult Pere Dalmases, el metge Antoni
Coca Cirera, el militar Antoni Franch, el religiós
Antoni M. Claret i l’escultor Celdoni Guixà. A
Crònica local es comenten notícies per explicar
la vida quotidiana i els costums: l’obstrucció de
les voreres pels estris dels tallers d’artesans, els
veïns d’algun carrer que no senten el pregoner,
la campanya gratuïta per vacunar de la verola,
la instal·lació de caballitos a la plaça de la Creu,
petits robatoris, bretolades com que a “la fuente
de la Rambla se entretienen algunos jóvenes en
romper los cántaros de las mugeres que esperan su
turno para proveerse de agua”, un accident de la
diligència, queixes perquè la gent ensopega a la
nit a causa que els farolers no encenen els llums
de petroli dels carrers, la demanda d’una dida, el
consell de posar flors de lavanda quan es refacin

Contingut d’El Eco de Igualada

A la portada hi ha tres articles llargs. El primer
es titula Los propósitos del Rdo. José Tous de fundar
un instituto religioso dedicado a la enseñanza de
niñas i simula el resum d’una conversa amb el
pare Tous. S’aprofita per fer una semblança biogràfica del religiós i es comenta la seva intenció
de crear un col·legi a Igualada. Va ser el de la
Divina Pastora, però en realitat no es va fundar
fins vint-i-tres anys més endavant. El segon porta
l’encapçalament De urbanización i el títol El Paseo
“de las Cabras” i comenta que s’està treballant en
el projecte, aprovat cinc anys abans, de construir
un mur de contenció, alinear les cases i ensorrar
la torre xica que acull “tahures y holgazanes (...)
sin que pueda atribuírsele utilidad ni belleza alguna”. També parla que s’ha desestimat “la idea de
los curtidores que, aprovechando el pronunciado
declive del terreno, habían propuesto la construcción de unos grandes almacenes subterráneos para
usos de su industria”. El tercer article parla del
primer aniversari de la fundació del col·legi de
les Escolàpies, després d’una suposada xerrada
amb la mare Paula Montal comentant el procés
de la instal·lació del centre educatiu a la ciutat.
Així, doncs, els dos col·legis religiosos femenins
de la ciutat figuren a la portada.
Ja a la segona pàgina, sabent que era costum
d’incloure-hi poesies o articles literaris, es reprodueix el poema A un arroyo signat per Joaquina
Hernández de Moga. Després hi ha l’escrit
Caminos vecinales sobre projectes de carreteres i
camins, que permet citar bona part dels pobles
de la comarca, però no hi ha cap data sobre la
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els matalassos, el costum dels nois de fer serenates
a les joves... Molts d’aquests comentaris no tenen
cap data concreta, però mostren aspectes de la
quotidianitat de la població a mitjan segle XIX.
Ve després una nota amb Los precios del mercado,
naturalment amb una mostra dels productes (vi,
oli, blat i llenya verda), les mides (roves, quarteres,
fanegas, celemines, quintars...) i les monedes de
l’època (rals i maravedís).
La publicitat, com sempre al segle XIX, ocupa
el darrer espai del periòdic. Hi ha un anunci de
bastons i paraigües a partir de dos rals, al final
de la tercera pàgina i deu més a la contraportada. L’ultima plana no porta el títol habitual de
Sección de anuncios, però hi ha anuncis que es
poden veure exactes en periòdics de vint anys
després. Tots consten de textos llargs i quatre
són il·lustrats. Es van reproduir els més divertits
i els que podien sorprendre els lectors del segle
XX. Fa gràcia la manera de cridar l’atenció de les
possibles compradores: “Polluelas! Venid y vereis
las riquísimas telas que han llegado de Paris. Ojo.En el comercio de la viuda é hijo de M. Aguilera,
acaban de recibir género de última novedad para
la próxima estación”.
L’anunci més gran de tots és el Gran depósito
de ataudes de Domingo Biosca (a) Guitarra é hijos,
amb la il·lustració d’un magnífic bagul i comentaris sobre les rebaixes dels seus articles, entre
els quals es podien trobar “Ataudes pintados, con
cinta algodón y tachuelas doradas. 36 reales uno”
i l’oferta especial “A los que compren por valor de
100 reales ó más, se les cederá el aparato conocido
por cama imperial para colocar al difunto mientras
esté de cuerpo presente”. Avui es considera gairebé
un acudit d’humor negre.
Destaca també el de Diligencias Oriente de
España amb el gravat d’una diligència amb els
cavalls corrent a tota velocitat i la tarifa de preus
segons les parades de destinació, des de Barcelona
fins a Madrid. Els preus varien segons la categoria
en què es viatgi: berlina, interior, balcada o barqueta. La nota no difereix gaire de les exigències

dels viatges actuals amb les companyies aèries:
“.... no admitiéndose géneros de ilícito comercio, ni
materias inflamables. Se concederá á cada viajero
50 libras de peso por equipaje y por lo que exceda
de esto pagaran 2 rs. por libra (...)”
Altres anuncis són d’una sastreria, una fàbrica de xocolata, xarops i orxata, una sabateria de
calzado de máquina, una fàbrica i botiga de gorres
que al mateix temps ven “herramientas y utensilios
de carpintería”, una fonda que serveix menjars a
domicili “á precio módico”, una caldereria que
construeix “alambiques para la fabricación de
aguardiente (...) y toda clase de calderas para
semolerías o fábricas de pastas para sopas” i una
ganga: “Por vejez y falta de salud se vende por el
ínfimo precio de 200 duros, el molino de chocolate
con todos sus enseres y caballito ó jaco (...), así como
todo el aparato de la tienda de confitería; se darán
al comprador todas las instrucciones necesarias para
la fabricación de chocolate”.
Cal dir, finalment, que, per confeccionar
aquesta secció, no li va caldre gaire imaginació
a l’autor del periòdic hoax, perquè hi ha el tipus
d’anuncis que es troben habitualment a la premsa
local vuitcentista.
En definitiva, és una curiositat fullejar aquest
exemplar imprès amb els mateixos tipus i l’estil que
s’havien utilitzat per publicar la premsa igualadina
del segle XIX. El seu contingut és força versemblant, però no es pot considerar com una font de
documentació rigorosa, sinó com una broma que,
amb el pas del temps, ha fet caure més d’un en el
parany de considerar el periòdic com un exemplar
editat realment l’any 1850.
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Els hoax a
la literatura catalana
Josep M. Solà

També dins la literatura catalana trobem
hoax o falsificacions més que notables però que
han estat víctimes d’una deliberada conspiració de silenci, almenys segons algun estudiós.
L’investigador Jaume Riera i Sans, a l’estudi
“Falsos dels segles XIII, XIV i XV”,3 elabora
i documenta, en una primera aproximació al
tema no exhaustiva, una extensa llista de presumptes mistificacions que ell divideix en tres
conjunts: un primer grup de “Falsos d’àmbit
religiós i hagiogràfic” (aquí hi col·loca, entre
d’altres de potser menys coneguts, la Vita coetanea de Ramon Llull, demostrant-ne errors
greus i manca d’autenticitat, i tot concloent
que va ser redactada al s. XVII dins el context històric de glorificació del personatge; la
qual cosa obligaria, per tant, a revisar tots els
estudis bibliogràfics lul·lians que en parteixen);
un segon grup de “Falsos legals i polítics” (hi
trobem la suposada “crònica” coneguda com La
fi del comte d’Urgell, unànimement acceptada
com a falsa, i redactada després del 1622); i,
finalment, un tercer grup de “Falsos d’origen
erudit” (on situa el Curial e Güelfa que, després
de documentar-ne anomalies i anacronismes
de base, atribueix, sense dubtar-ho, a la mà i a
la saviesa de Manuel Milà i Fontanals, el mateix
que el 1876 va donar a conèixer l’existència de
l’únic manuscrit d’aquesta obra).
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3. Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua
i Literatura Catalanes (Alacant/Elx 9-14 de setembre de
1991). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1992, Biblioteca Abat Oliba.
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