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es de fa unes quantes setmanes, Vene-
rando Mallons i Cachaldora –Nando
per a la família, el Joventut per als
amics, i l’home de la maleta per als lec-

tors– està acumulant punts per convertir-se en
un personatge dels que nodreixen les antologies
literàries i, de mica en mica, s’instal·len com un
referent en l’imaginari col·lectiu.

El mèrit és d’en Ramon Solsona que, amb
L’home de la maleta, ha elaborat un artefacte li-
terari de factura tan informal com minuciosa-
ment controlat. Perquè quan es tracta de cons-
truir un personatge, d’aquells que adquireixen
existència autònoma, tots els càlculs són
pocs. A més, en aquest cas, l’astut novel·lista
no s’ha conformat amb la caracterització més
convencional (descripció física, tipus de per-
sonalitat, relacions amb l’entorn...), sinó que
s’ha servit d’uns recursos tan personals com
arriscats. El resultat? Una novel·la que va
combinant registres, tan sorprenents com la
carnadura del protagonista, i que acumula
densitat fins a mostrar-nos un panorama deso-
lador de la societat actual.

Una altra habilitat que hem d’agrair a l’autor
és que deixi parlar el personatge, sense que es
noti que ell hi fica cullerada. Sense justificar-lo
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ni condemnar-lo. Venerando Mallons comença
per escriure l’Autobiografia d’un qualsevol

(amb revisió gramatical inclosa) i ho fa amb
tanta vivesa que guanya un premi. Però

tot seguit li escoltem els pensaments
mentre es prepara per defensar-se de
les tres filles que l’acusaran de false-
dat. Ja no pararem de seguir-li els seus

cabdells de vell rondinaire, inadaptat,
de mal conviure, tan sols interromputs

pels diàlegs que manté amb la gent que
l’envolta, sense acotacions de narrador. Fi-

lles, gendres, néts, amics de tota la vida, tot
un mostrari d’excèntrics i supervivents, que

són els que donen la dimensió polièdrica, més
agra que dolça, de la història que se’ns explica.

Des de la seva consciència, sense cap propòsit
de fer literatura, acabem sabent els orígens de
l’home, la dura formació de postguerra i la vida
corrent d’un comptable a diari i trombonista en
dies de festa, que sempre ha obeït la realitat,
sense heroismes. Fins que ha quedat vidu i es
creu amb dret a ser atès per les filles; error
d’apreciació que aviat haurà d’acceptar, mentre
els amics de joventut van fent figa i ell encara la
pròpia decadència. No sense aclarir el seu enig-
ma original, que aquí hi ha un altre dels al·li-
cients de la trama.

Fer parlar un home de més de setanta-cinc
anys, gens lletrat i molt bregat amb la cultura
del carrer, té l’avantatge de connectar amb tot
tipus de públic, que s’hi reconeixerà per l’expe-
riència deixada enrere, ja sigui per identificació
o per rebuig. Si el protagonista parla des de la
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Venerando Mallons, antol

Llegint ‘L’home de
la maleta’, m’ha vingut
al pensament un bosc
de rostres anònims de
la Barcelona popular

esprés de la Segona Guer-
ra Mundial, el cèlebre eco-
nomista John Maynard
Keynes va ser un dels artí-

fexs de l’empenta que la cultura va
tenir a la Gran Bretanya. Keynes,
membre del Grup de Bloomsbury,
col·lega de Virginia Woolf, conside-
rava la cultura imprescindible per
cohesionar la societat britànica es-
quinçada pel trauma de la guerra.
La cultura va ser concebuda per un
dels economistes que més han fet
pel benestar de tantes generacions
d’europeus com un element central
per fer renéixer la societat. Amb la
cultura, els britànics havien de tor-
nar a reconstruir els vincles que els
havien unit pocs anys enrere.
L’economista ho tenia clar. I va ser
en aquest context que el 1946 va
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néixer l’Arts Council, ens fonamen-
tal per al foment cultural, del qual
Keynes va ser fundador i primer
president, fent servir les seves no-
tabilíssimes influències perquè el
nounat organisme tingués una bo-
na provisió econòmica del paupe-
ritzat tresor britànic.

No és arbitrari, per tant, atribuir
a la cultura un caràcter central en
el desenvolupament de les socie-
tats: econòmic, humà i també urbà.
Tanmateix, aquesta certesa no ha
estat suficient perquè des de l’inici
de la democràcia la cultura tingués
al nostre país el reconeixement que
li corresponia, si bé ha tingut un
paper clau en diversos processos de
regeneració urbana d’àmbit local.
El de Ciutat Vella, amb el Raval al
capdavant i l’avui degradada plaça

dels Àngels com a icona, n’és un
exemple. Quan hi ha una zona de la
ciutat que s’esllangueix, altes dosis
de cultura són recepta segura. Si bé
després, és clar, és imprescindible
un manteniment a múltiples ban-
des, el que precisament li ha faltat
en els últims temps al cor de Barce-
lona, amb l’honrosa excepció del
breu mandat de la regidora barce-
lonina Itziar González.

Amb tot, la cultura torna a tenir
un paper clau en el rescat d’una de
las artèries més emblemàtiques de
Barcelona, fins fa poc al calaix dels
oblits municipals. Ha estat una em-
presària, Elvira Vázquez, la que ha
pres la iniciativa, rescatant el Moli-
no de l’oblit, reformant-lo i om-
plint-lo de vida. Avui el Paral·lel co-
mença aixecar el vol, amb la llum

de les aspes de la mítica sala com a
fefaent signe de vitalitat. Una sala
que està bastint una afinada pro-
gramació amb els dimarts com a
aposta segura. El cicle de Poco rui-
do y mucho duende, que dirigeix
Mayte Martín, és un luxe per als
que vulguin degustar qualsevol ar-
tista que tingui aquest màgic atri-
but: flamenc, tango, coplas, tant se
val, però el duende com a condició
inexcusable. Fa una setmana, Mar-
tirio va triomfar-hi, amb una ex-
haustiva i íntima repassada als te-
mes del seu disc 25 años en direc-
to. “No hi ha un lloc al món més to-
tal que el Molino”, va dir la de Huel-
va. Almenys, a Barcelona, que té
una nova sala on gaudir amb la mú-
sica en viu i, sobretot, molinejar.
Llarga vida al Paral·lel! ❋

Llarga vida al Paral·lel
MAR JIMÉNEZ
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resposta instintiva a tot allò que li pica l’es-
molada capacitat d’observació, vol dir que tenim
un nou cas de picaresca moderna. Si els seus
marrameus són sovint exagerats i contradicto-
ris, vol dir que es tracta d’un personatge amb
tanta humanitat com aquells parents o veïns
que no ens agradaria pas tenir a casa, però que
són el mirall de les nostres renúncies.

Llegint L’home de la maleta, m’ha vingut al
pensament un bosc de rostres anònims de la
Barcelona més popular, potser trets de moltes
festes majors com ara les de Gràcia o Sants;
gent vivaç, que fa renou, sense que sospitem la
vida que corre per dins. L’única diferència és
que ara, gràcies a una novel·la, punxem els pen-
saments d’algú en concret, i en traiem una ra-
diografia del món actual, amb descomposició del
model familiar, dispersió de pautes de vida, indi-
vidualisme i pèrdua de referents.

Que tot això ens arribi amb el llenguatge cor-
rupte de l’època franquista, és tan sols una opció
estilística de l’autor, d’algú molt murri, que esti-
ma i domina els ressorts de l’idioma, i aquesta
vegada juga a la carta naturalista. Una altra cosa
és que alguns s’ho prenguin com una gràcia i al-
tres com una ofensa a la sensibilitat del lector.
Però si amb la polèmica, algú es perdés la dina-
mita de l’artefacte, sí que seria una llàstima.

L’important és la força del personatge. Si avui
encara diem que la Colometa encarna totes les
dones que van haver de suportar la Guerra Civil,
és molt probable que d’aquí a cinquanta anys
Venerando Mallons continuï representant l’ho-
me del carrer que es va haver d’adaptar a la vida
possible durant el franquisme i va arribar amb
mala digestió al segle XXI. En tot cas, segur que
els lectors del futur se’l continuaran prenent
amb el somriure als llavis i moltes fiblades al
cor. ❋

ògic

Segur que heu conegut algun orador aficionat a les tirallongues de qualifi-
catius redundants, innecessaris, superflus, àdhuc accessoris, inútils o so-
brers. Gent que es vanta de no repetir mai la mateixa paraula en una in-
tervenció, sobretot si es tracta d’un terme important del discurs. Algú
que, posats a parlar sobre casa seva, és capaç de dir-ne residència o ha-
bitatge, llar, domicili o immoble per tal de no mostrar la feblesa d’una
prosa tan poc florida que no es pot estar de repetir un mot tres o quatre
cops (o vegades) en una sola rèplica. Aquesta dèria per la diversitat lin-
güística té un (sol) nom: datisme (al DIEC: Manera de parlar acumulant
els sinònims). Doncs bé, ara per ara el datista (que és com potser hau-
ríem d’anomenar el joiós practicant del datisme) és un parlant en perill
d’extinció. Malauradament. Per bé que l’acumulació de sinònims pot
transformar el discurs en quelcom avorrit, enfadós, insuportable, molest,
pesat i àdhuc tediós, el practicant del datisme ha de ser considerat un ex-
emple únic de riquesa verbal en una societat que tendeix a la pèrdua es-
candalosa dels sinònims. Sense sinònims no hi ha matisos. I sense mati-
sos la conversa mor. ❋

MOTACIONS

Datisme?
MÀRIUS SERRA

L’ULL DE L’AGULLA
DANIEL BOADA

illuns al vespre es va presen-
tar a la llibreria Bertrand de
la Rambla de Barcelona el lli-
bre de Rafel Nadal Els man-

darins. Del llibre, aplec de magnífics i
intencionats apunts periodístics que
el seu autor ha acumulat a base
d’anys de tractar gent important, ja
en vaig parlar aquí mateix fa un mes,
quan va sortir. Ara voldria referir-me
a l’acte de dilluns perquè va oferir
imatges curioses i una informació
que, com que em sembla que qui la va
propagar no la tornarà a repetir, val la
pena que sigui fixada.

Van presentar el llibre de Rafel Na-
dal Josep Cuní, director i conductor
d’Els matins de TV3; José Antich, di-
rector de La Vanguardia, i Arturo
San Agustín, cronista com n’hi ha
pocs. Nadal va assegurar que San
Agustín era, “sens dubte”, el millor
escriptor català en llengua castellana.
De Cuní va dir que era el periodista
“més brillant de tots” (de tots els de la
taula o de tots-tots?), i va definir An-
tich afirmant que si abans havia estat
el millor analista del pujolisme, ara
era insuperable en l’anàlisi del post-
pujolisme. Com vostès veuen, les flo-
retes van anar a raig. I això que par-
lem de les que l’autor va llançar als
seus presentadors. Imaginin-se què
havien de dir els agraciats sobre Rafel
Nadal i el seu llibre. Justificats elogis.
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Si entenem per mandarins perso-

nes investides de poder, no es pot ne-
gar que el llibre de Nadal n’està po-
blat: Pujol, Maragall, Montilla, José
Zaragoza, la família reial, Carlos
Slim, Laporta, De la Rosa... Ara, si mi-
ràvem la taula de la presentació a la
Bertrand, Déu n’hi do, també. Cuní,
l’amo dels matins catalans, per un
cantó, i Antich, l’amo de l’opinió pu-
blicada, per l’altre. Dos mandarins
dels quals Nadal –que també havia os-
tentat aquesta condició quan dirigia
El Periódico– ens podria oferir igual-
ment un retrat que els definís. Cuní i
Antich han de donar molt de joc. Vam
entendre que Nadal s’hi relaciona,
que hi dina sovint, fins i tot que hi
manté una franca familiaritat. Si no
ho fa Nadal ho acabarà fent Arturo
San Agustín, que es mirava els seus
companys de taula no direm divertit,
perquè San Agustín sempre fa més
aviat cara d’empipat i càustic, però sí
amb un interès de fura. San Agustín
va plegar d’El Periódico quan ho va
fer Nadal, i des de llavors no trobem
les seves coses vistes enlloc. Facin el
favor els diaris susceptibles d’acollir
el “millor escriptor català en llengua
castellana” de cridar-lo.

Nadal explica al començament del
seu llibre el motiu que el va fer plegar
d’El Periódico, el diari de mitja vida
seva. Va ser per la freda acollida que

alguns dels seus companys i caps su-
periors van dispensar a l’editorial “La
dignitat de Catalunya” que el 26 de
novembre del 2009 van publicar con-
juntament la majoria dels diaris de
Catalunya i que havia estat idea del
mateix Nadal i de José Antich. El di-
rector de La Vanguardia va explicar
que si aquell editorial no va poder im-
pedir la sentència negativa de l’Esta-
tut, en canvi va afavorir la manifesta-
ció multitudinària del 10 de juliol del
2010 al passeig de Gràcia, la qual ma-
nifestació –i ara ve la notícia que els
prometia– va ser el detonant que va
fer decidir llançar La Vanguardia en
català, natalici que tindrà lloc el pro-
per mes de maig. Segur que Antich hi
posa una mica d’èpica, vull dir que la
història del camí de Damasc de La
Vanguardia i la seva conversió al ca-
talà ha d’obeir a altres motius com-
plementaris, però és bo invocar l’èpi-
ca. Què faríem sense l’èpica? Ara An-
tich ha cridat Nadal a col·laborar al
seu diari perquè, com diuen tots dos,
sempre han estat molt amics. Més
èpica: quan es barallaven per veure
qui venia més no ho semblaven gens.

Una pregunta. Posem per cas que
La Vanguardia acabés publicant Ar-
turo Sant Agustín a les seves pàgines.
Com l’hauríem de llegir? En l’original
castellà o en la traducció? Som un
país molt envitricollat. ❋

Els altres mandarins

ENTRESETMANA

MANUEL CUYÀS
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