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Els tres reis

Fa pocs dies sortia a la premsa 
la notícia que un home que 
sempre s’havia disfressat i 

maquillat de rei negre el dia de Reis 
ja no podria fer-ho, perquè es con-
siderava una cosa políticament in-
correcta. Les autoritats del lloc van 
decidir buscar un home negre de 
debò, que n’hi ha pertot, per fer jus-
tícia a la suposada raça del tercer 
dels Reis, l’anomenat, segons una 
tradició molt tardana, Baltasar. 

La primera cosa que convé pun-
tualitzar és que mai cap criatura 
d’enlloc on se celebra aquesta festa 
s’ha adonat que, com succeeix en-
cara arreu, el rei negre fos un home 
blanc mascherato. Per sort, la inno-
cència de les criatures les fa estàl-
vies de tota mena de sospita. Ni cre-
uen que Baltasar sigui un blanc ma-
quillat, ni que els reis blanc i ros 
portin barbes postisses: s’ho em-
passen tot, i aquesta és la gràcia. 

Però hi ha més coses. L’Evange-
li de Mateu diu que “després que 
Jesús va néixer a Betlem de Judea 
[...] vingueren uns savis d’Orient” a 
adorar Jesús i oferir-li uns presents 
que eren considerats “reials” a 
l’època: or, encens i mirra. No diu 
que fossin reis, sinó savis. Ara bé: 
¿d’on caram venien? L’Evangeli 
diu que d’Orient, i això pot signifi-
car, d’acord amb els territoris do-
minats per Roma o amb presència 
de jueus –perquè una altra cosa fo-
ra molt inversemblant– que vin-
guessin de Mesopotàmia o de la 
frontera amb Aràbia, que cauen a 
l’orient de Palestina. Si venien 
d’Aràbia –encara que hi ha Bíblies 
comentades que els fan venir de 
Pèrsia, fet improbable per massa 
apartat de Judea–, llavors és pràc-
ticament impossible que fossin 
blancs o negres. És cert que Roma 
escampava els esclaus negres aga-
fats durant les campanyes africa-
nes per tot el territori conquerit. 

Però tot això no acaba de lligar, 
perquè eren professionals de la mà-
gia –molt estesa, certament, a Ba-
bilònia i a Pèrsia–, i aquest era un 
ofici semisacerdotal que, a l’època, 
passava de pares a fills entre els na-
dius. En suma: el més probable de 
tot, per qüestions de distància, és 
que fossin àrabs jueus, i llavors 
hem d’acceptar que eren homes de 
pell torrada, potser olivàcia, però 
en cap cas amb barbes blanques, 
rosses encara menys, i de pell negra 
menys encara. 

La tradició cristiana no va pre-
sentar Baltasar com un home negre 
fins al segle XV, i va fundar el mite 
que els reis eren tres, i que corres-
ponien a les tres edats de l’home, 
un tema molt propi de la iconogra-
fia renaixentista, i... de tres conti-
nents! Si anem als orígens del mite, 
que es troba a Mateu, només po-
dem estar segurs que eren orien-
tals, potser tres i potser una vinte-
na, i cap de blanc, ni ros, ni negre. O 
sigui que les desfilades dels Reis 
són una pura invenció, per a delícia 
de les criatures.!

Un arbre és un arbre  
i no es defineix

El hippy de casa bona 
que es resistia a 
les etiquetes  
 
“Més d’un t’ha pres per un hippy cata-
là”, etziba Montserrat Roig a Pau Riba el 
1970. (Ella tenia 24 anys i ell, 22: d’aquí, 
potser, l’actitud insolent que comparti-
en.) I el cantautor respon: “No crec que 
ningú sàpiga què vol dir hippy. Jo no em 
considero res, absolutament res”. Com 
a bona periodista, ella insisteix: “Però 
convindràs amb mi que ets un artista, i 
dels bons”. I ell: “Bé, si vols em definei-
xo com a persona humana. És una defi-
nició que hom l’ha deixada de banda fa 
un temps i tinc ganes de revaloritzar-
la”. I un pèl més endavant, quan Riba 
diu que es presenta al públic dient “jo 
soc aquest”, Roig hi torna: “Tu no pots 
dir jo soc aquest, si no et vols definir”. La 
rèplica: “Sí que ho puc dir. Un arbre és 
un arbre i no es defineix. El que passa 
és que actualment hi ha una sobrevalo-
ració dels artistes. Tanta importància té 
un senyor que surti a cantar i ho faci 
molt bé, com que en surti un altre i ho fa-
ci malament, com aquell que ni surt de 
casa seva, com un arbre o el que sigui”. 

Saltem fins a l’octubre del 1989. Ara 
Pau Riba té 41 anys i l’entrevista un noi 
de 27 anomenat Julià Guillamon. La 
conversa arrenca justament amb l’in-
tent que l’entrevistat es defineixi. Sem-
bla que Riba ja té més clar com es vol 
presentar al món: “Jo m’he de definir 
com un home polifacètic que toca mol-
tes tecles i la literatura potser és la més 
sòlida que tinc. Suposo que és per ascen-
dència familiar perquè vaig tenir tres 
avis dedicats a la literatura (Arderiu, Ri-
ba i Romeva). Si em pogués definir com 

a especialista en alguna cosa, m’hauria 
de definir com a especialista en símbols. 
La meva literatura parla d’això: de la 
manca d’un sistema simbòlic”. 

Uns retrats que són 
també autoretrats i 
miralls d’una època  
 
És interessant fer un exercici compara-
tiu entre dos llibres que han sortit el no-
vembre d’aquest 2019: Retrats paral·lels 
de Montserrat Roig, que aplega divuit 
entrevistes fetes per l’escriptora als 
anys setanta, publicat per Edicions 62 
(la tria és de Gemma Ruiz i Albert Forns; 
i les fotos, de Pilar Aymerich), i Deu en-
trevistes de Julià Guillamon, que recull 
converses dels anys vuitanta (excepte la 
de Robert Coover, que és del 1991) i que 
ha publicat Comanegra. I és especial-

ment curiós contrastar què diuen i com 
se’ns mostren tres entrevistats que apa-
reixen en tots dos volums: Pau Riba, Pe-
re Calders i Maria Aurèlia Capmany. 

Ambiciosa i talentosa com era, 
l’enyorada Montserrat Roig se sabia 
protagonista de les converses que man-
tenia, i es retratava tant a si mateixa 
(prejudicis inclosos) com als entrevis-
tats. També feia una cosa estranya que 
Gemma Ruiz justifica en el pròleg i que, 
al meu parer, mereix més retret que 
aplaudiment: si algú li demanava que un 
comentari no el transcrivís, ella feia 
com qui sent ploure. Jugava, doncs, a no 
respectar els off the record. Per contra, 
Julià Guillamon adopta una modèstia 
més pròpiament periodística: jo pre-
gunto, tu respons i qui ha de brillar és en 
tot cas la persona entrevistada. 

Qui diu que les 
converses a fons han 
desaparegut del mapa? 
 
A la introducció del seu llibre, Guilla-
mon lamenta que l’entrevista en pro-
funditat que no ve a tomb de res –com 
les que havien practicat Baltasar Porcel 
i Montserrat Roig– hagi desaparegut 
dels mitjans, massa lligats a la roda de 
l’actualitat. Té raó a mitges: avui hi ha 
nous mitjans digitals que, com que no 
han de patir per l’extensió i volen ofe-
rir teca diferent a la de la premsa con-
vencional, aposten precisament per les 
entrevistes a fons i al marge de la pro-
moció. Si un autor no està pendent de 
vendre’t el llibre que ha escrit, està més 
predisposat a parlar de tot. I la veritat de 
les converses no l’hauríem de buscar als 
titulars: sol amagar-se als racons.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Han sortit a la vegada dos volums germans: 
‘Retrats paral·lels’ de Montserrat Roig 
i ‘Deu entrevistes’ de Julià Guillamon

ALBERT PLA 
NUALARTToc, toc, toc...

Com deia el clàssic, he vingut aquí a 
parlar dels meus llibres. És el que 
li vaig explicar a l’Esther Vera, la 

meva directora d’ara i del diari ARA. Li 
vaig dir: “Mira, Esther, t’agraeixo moltís-
sim que compteu amb mi com a col·la-
borador del diari. Em fa una il·lusió tre-
menda aquesta oportunitat d’escriure en 
un registre nou (encara que, a força d’ae-
roports i de més antres, m’he anat acos-
tumant als registres). No obstant això, 
Esther, el que em passa molt sovint, vull 
dir sempre, és que mai no sé què dir de 
res. L’actualitat i jo ens parlem a cops de 
veu sense veure’ns, com la gent d’aque-
lles illes que es comunicava amb el xiu-
let d’un estimball a l’altre. Em refereixo 
a l’illa de la Gomera (un dia podem parlar 
del científic del SETI que va incloure el 
xiulet, l’anomenat silbo, dins del seu pro-

grama d’investigació de llenguatges ex-
traterrestres). Igual que tothom, cerco 
una veritat però només em crec el que di-
uen els llibres, sobretot els de ficció. Tant 
és així que a hores d’ara tan sols em 
sento capaç de parlar dels llibres 
que hi ha a casa meva. En tinc 
un munt, això sí, no he fet al-
tra cosa a la vida que resca-
tar llibres de llibreries, en-
cants i mercadets. Alguns 
d’aquests llibres fins i tot 
me’ls he llegit. I molts altres 
encara els tinc per llegir”. “Lla-
vors parla dels teus llibres, segur 
que te’n sortiràs”, em va dir l’Esther. 

Per a mi, tots els llibres són clàssics. 
Spirou és un clàssic, Milan Kundera és 
un clàssic, l’Odissea d’Homer és un clàs-
sic, i els mapes de carretera de Michelin 

per recórrer la França profunda així ma-
teix ho són. Diguem que molts d’aquests 
són clàssics sense passat, i per això tenia 
la idea d’anomenar “clàssics sense pas-

sat” aquesta columna (la qual al-
gun tipus d’ordre tindrà, tot i 

que encara no sabria dir si se-
rà dòric, jònic o aleatori). El 
que passa, això no cal dir-ho, 
és que el que més m’agrada 
dels llibres són les paraules. 

Un llibre sense paraules és el 
mateix que una vida sense 

amor, està buit d’allò per a què 
vam ser fets. I per això he volgut 

que la secció portés per títol una frase fe-
ta, una expressió, paraules a prova de foc. 
Com els clàssics, com Tintín, les nadales, 
el manual de l’autoescola i les receptes 
de Curnonsky.!
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