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ot i que previsible,
per la llarga ma-

laltia que suportava,
la mort de Víctor Mo-
ra m’ha deixat colpi-
da. És recordat sobre-
tot pel seu famós cò-

mic El Capitán Trueno, però seria bo de
recordar que, ultra guionista d’aquest i
tants d’altres còmics –acompanyat
per l’il·lustrador valencià Ambrós–,
Víctor Mora era un excel·lent escriptor.
N’hi ha prou de recordar novel·les de
tanta categoria literària com Perduts al
pàrking, Els plàtans de Barcelona (qui-
na esplèndida novel·la!), La pluja morta
o El tramvia blau, entre la trentena que
havia publicat.

Víctor Mora era un home d’esquer-
res, d’arrelades conviccions, fins a l’ex-
trem que va ser empresonat pel sinis-
tre comissari Creix, va patir l’exili i va
veure amb astorament que Els plàtans
de Barcelona va ser censurada i prohi-
bida: es va publicar en francès el 1966 i
en català hagué d’esperar al 1972. Víc-
tor Mora va ser nomenat pel govern
francès Cavaller de les Arts i les Lletres
el 1991, i la Generalitat de Catalunya li

va concedir la Creu de Sant Jordi el
1997; també va rebre el premi del Saló
del Còmic de Barcelona.

Traduït a diverses llengües, Mora te-
nia diversos premis per la seva obra en
català (sempre va ser fidel a la llengua,
com a novel·lista): el Víctor Català, el
Joan Creixells i el Fiter i Rossell.

També va ser traductor, va fer entre-
vistes d’alta volada (la majoria reuni-
des al seu llibre Converses a París),
com ara a Pablo Neruda o Miguel Án-
gel Asturias.

Deia que Víctor Mora era un home
d’esquerres. I també els seus perso-
natges, inclòs el Capitán Trueno. Con-
versar amb ell sobre política era esti-
mulant: un exemple d’honestedat i de
recerca de la justícia.

Altrament, els qui vam tenir la sort
de tractar-lo podem afirmar que era un
home afable i educat, amb una veu
suau i unes conviccions profundes.

Reivindico el Víctor Mora escriptor,
perquè no ens podem permetre el luxe
de prescindir d’ell. Espero que la meri-
tòria Fundació Víctor Mora no deixi de
repetir-nos-ho. Adéu, amic.
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Keep calm
Isabel-Clara Simó

Víctor Mora

Era un home d’esquerres.
Conversar amb ell sobre
política era estimulant: un
exemple d’honestedat i de
recerca de la justícia

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

a política també va per modes. Fa
uns anys, el seu exercici era “l’art
de fer feliç la gent”. Ara, al con-

trari, es tracta de situar les eleccions
el dia de Nadal. No es pensin: hi haurà
gent que se sentirà feliç de la coinci-
dència. Em vénen al cap tots aquells
que des de fa anys ens repeteixen que
Nadal i els dies adjacents són una ta-
barra odiosa, un frenesí insofrible, una
adoració al consumisme, aquestes co-
ses que es diuen per fer-se l’interes-
sant o per bona fe. Aquest any podran
dedicar els dies adjacents al seguiment
de la campanya electoral i al recompte
de vots i, amb una mica de sort, el dia
en qüestió els tocarà ser membres de
mesa, que és una mesa amb cap de
taula però sense els cunyats, sense els
sogres i sense el tió atabalat. Un entre-
pà al migdia, una ampolla d’aigua a
morro, i ai, fillus, que bé que s’hi està,
a l’escalf de l’urna.

Ens volen fer beure a galets. He dit
“a galets”, en plural. A galet, també. Es
tracta d’una maniobra perquè el PSOE
s’avingui al fet que el PP pugui formar
govern. Si hi ha govern ara, no hi hau-
rà eleccions el dia de Nadal. Fa anys,
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quan el PSOE començava a governar i
necessitava demostrar que el “canvi”
era una realitat, TVE va projectar Ro-
semary’s baby (La llavor del diable), la
nit de Nadal. Com que la pel·lícula ex-
plica el natalici de l’Anticrist, el PP i el
clero es van estripar les vestidures.
Ara és el PP el que no santifica la festa
principal de l’any. Felipe González, ci-
tant Benito Craxi, deia: “És d’esquer-
res el que fan les esquerres.” En justa
correspondència, és de dretes el que
fan les dretes. Votar el dia de Nadal és
de dretes. Descarregaran la responsa-
bilitat en el PSOE per no haver permès
al PP governar, però la maniobra dia-

bòlica és del PP. La mateixa TVE con-
trolada pel PSOE va emetre el Dijous
Sant següent Viridiana, la pel·lícula
que fa mofa del Sant Sopar. A veure el
PP com ho supera i quina sorpresa ens
prepara en cas que anem a unes quar-
tes eleccions, per Pasqua.

Per indicar que a algú se li acaba el
contracte abans de final d’any es diu
“no es menjarà els torrons en el seu
càrrec”. El PP es vol menjar els torrons
governant, en funcions o amb atribu-
cions plenes. Rient, rient, farà cinc
anys que governa amb la majoria abso-
luta que les dues últimes eleccions li
han negat. Aneu-li al darrere amb un
flabiol sonant... O amb la simbomba
fosca.

Salvat-Papasseit era anarquista i
aproximadament agnòstic, però ho va
preveure: “Demà, posats a taula, obli-
darem els pobres –i tan pobres com
som–. Jesús ja serà nat. Ens mirarà un
moment a l’hora de les postres, i des-
prés de mirar-nos arrencarà a plorar.”
Quan diu postres vol dir els torrons i
vol dir la poma dels membres de la me-
sa. Pobres? Miserables. N’hi ha per ar-
rencar a plorar i arrencar a córrer.

“El PP es vol
menjar els torrons
governant, a precari
o del tot

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Votar per Nadal




