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Gonzalo Boye ha de-
dicat diversos lli-

bres a la seva implicació 
amb alguns dels prota-
gonistes clau del procés 
d’independència, com 
ara Y ahí lo dejo i Así 
están las cosas. A ¿Cloa-
cas? Sí, claro, l’advocat 
se centra en la crònica 
del que ha passat al 
llarg del 2020 i la defen-
sa dels polítics exiliats.
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Sergio Vila-San-
juán (Barcelona, 
1957) ha estudiat 
a fons els inicis de 
la carrera literà-
ria de Baltasar 
Porcel (Andratx, 

1937 - Barcelona, 2009) i els ha re-
construït i explicat amb sagacitat, 
vivor i claredat periodístics a El jove 
Porcel. Una ascensió literària a la 
Barcelona dels anys seixanta. El lli-
bre és una barreja de biografia de jo-
ventut, de crònica d’una època con-
vulsa plena de canvis inaugurals i 
d’anàlisi de l’obra i el pensament de 
l’autor de Cavalls cap a la fosca. 

Només per tota la informació que 
recull i ordena –Vila-Sanjuán va 
tractar Porcel, n’ha escorcollat l’ar-
xiu personal i ha entrevistat molta 
gent que el va conèixer de prop–, ja 
es pot considerar un llibre molt me-
ritori. Més i tot: tenint en compte la 
relativament escassa bibliografia 

Els inicis fulgurants 
de Baltasar Porcel

que hi ha sobre el tema, és un llibre 
ineludible per a qui vulgui conèixer 
la figura –agressivament aventure-
ra, contradictòria, metamòrfica, ra-
diant però tèrbola– i l’obra –versà-
til, prolífica, controvertida– de Por-
cel. “Treballador incansable, sedu-
eix i irrita”, resumeix Vila-Sanjuán. 
La capacitat de seduir i d’irritar, 
Porcel va conservar-la fins al final 
dels seus dies, per a bé i per a mal.  

Porcel es veia i es projectava a ell 
mateix com un personatge de no-
vel·la francesa del XIX. Vila-San-
juán ho sap i el compara amb el Ras-
tignac d’Honoré de Balzac, el noi-
et de províncies electritzat per 
l’ambició que arriba a París per mi-
rar de fer-se un lloc en la societat 
parisenca. L’ambició prioritària de 
Porcel, però, no era acumular pres-
tigi social ni fer fortuna, sinó ser un 
gran escriptor: en aquest sentit, va 
ser més un Chateaubriand que un 
Rastignac. 

La veritat és que la vida de Por-
cel, en especial els seus inicis, té 
tots els ingredients per a una bi-
ografia canònicament novel·les-
ca. Fill d’una humil família de po-
ble, sent des de molt aviat una 
passió literària imparable, que el 
porta a escriure contes, novel·les 
i obres de teatre que criden l’aten-
ció d’escriptors consagrats i po-
derosos com Villalonga i Cela. 
S’enamora d’una dona casada, 
onze anys més gran que ell –la 
també escriptora Concha Alós–, 
i hi estableix una encesa i perillo-
sa relació adúltera. Arriba a Bar-
celona el 1960 i de seguida és aco-
llit pels protagonistes de la repre-
sa del catalanisme cultural. En 
poc temps es guanya l’admiració 
i la confiança de figures tan dis-
pars com Josep Pla, José Manu-
el Lara i Jordi Pujol. Es fa un nom 
com a periodista entrevistant 
grans tòtems de la cultura catala-
na per a Serra d’Or, fent perfils de 
figures rellevants del món cultu-
ral i sociopolític d’àmbit estatal 
per a Destino i escrivint articles i 
reportatges per a La Vanguardia. 
I, cap a finals dels 60 i principis 
dels 70, es llança al gran món: el 
conflicte àrabo-israelià, l’eferves-
cència contracultural california-
na, la Xina maoista... Abans dels 
trenta-cinc, Porcel havia escrit i 
havia viscut més del que molts es-
criuen i viuen en tota la vida. 

Tot i que el llibre conté algun 
lapsus flagrant –el poema La re-
líquia de Joan Alcover és atribu-
ït al lingüista Antoni Maria Alco-
ver!–, el rigor preval. Formal-
ment, hauria estat més pertinent 
una articulació dels materials 
–reconstrucció dels fets, declara-
cions dels testimonis, reproduc-
ció d’articles i cartes de Porcel– 
més narrativa. Vila-Sanjuán ha 
optat pel format i el to propis 
d’un reportatge periodístic ex-
tens, cosa que desentona una mi-
ca amb la salvatgia enèrgica del 
protagonista. 

Sigui com sigui, El jove Porcel 
és una aproximació molt útil a un 
escriptor que, tant per l’obra com 
per la personalitat i la peripècia 
vital, mereixeria una biografia 
voluminosa i completa.✒
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El 2019 Ousman 
Umar va narrar el 

seu periple vital des que 
va deixar el seu poble na-
tal a Ghana per anar cap 
a la capital, on va comen-
çar un llarg i accidentat 
viatge cap a Europa. Des 
del país dels blancs, sego-
na part de la seva biogra-
fia, aborda les dificultats 
i complicacions de la se-
va nova vida a Barcelona.

Des del país 
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Pensat per a nens i ne-
nes a partir de 3 

anys, Bessones, de Maria 
Palet, explica què signifi-
ca haver nascut al mateix 
temps que una altra per-
sona amb qui t’assem-
bles físicament i amb qui 
comparteixes també 
moltes altres coses: les 
joguines, la roba, els 
amics i fins i tot el pastís 
d’aniversari.
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‘El Club 
Victòria’
L’editorial Viena és una edi-

torial de les que no fan so-
roll però que fa anys que va 

constituint un catàleg ple de per-
les: tota la Recherche de Marcel 
Proust traduïda per Josep Maria 
Pinto, tots els relats de Sherlock 
Holmes traduïts per Xavier Zam-
brano, i autors singulars com 
Sherwood Anderson, Daphne du 
Maurier, Boris Vian, Kawabata i 
Tanizaki. Aquest 2021 farà trenta 
anys que publica clàssics contem-
poranis en català, llibres d’actuali-
tat, bona literatura infantil i juve-
nil, narrativa catalana, antologies 
de poesia, llibres de cuina, salut, 
empresa, fotografia...: és com si 
fossin, ells sols, un petit gran grup 
editorial, amb una vintena de 
col·leccions diferents. 

Doncs si no en tenien prou amb 
la setantena de títols a l’any que 
publiquen, s’han empescat una 
nova col·lecció, El Club Victòria, 
de novel·les angleses del XIX mai 
traduïdes o introbables en català, 
per tornar a posar en circulació 
una sèrie de títols que ens eixam-
plen el cor, segurament perquè els 
vam llegir quan érem joves, o per-
què estan escrits en un estat de jo-
ventut que és el que voldríem sem-
pre: Austen, Brontë, Gaskell, 
George Eliot, etcètera. Senyores 
que, a banda de prendre el te i 
menjar entrepans de cogombrets, 
van atrevir-se a sortir de la cotilla 
que imposava la reina Victòria i 
que ofegava els seus desitjos, as-
piracions vitals i intel·lectuals no-
més perquè havien nascut dones. 
No és estrany que, en plena quar-
ta (o cinquena?) onada del femi-
nisme es recuperin aquesta mena 
de títols, perquè contenen la llavor 
del que ha passat més tard. 

La col·lecció s’inaugura amb 
Una habitació amb vistes, d’E.M. 
Forster, i Seny i sentiment, de Jane 
Austen, de qui esperem que tradu-
eixin més títols: volem llegir com 
la sacrificada mare de cinc filles 
Mrs. Bennet d’Orgull i prejudici 
crida en català “Nobody can tell 
what I suffer!” Posem una espel-
meta en algun altar perquè també 
ens portin la gran Edith Wharton: 
és imperdonable que no puguem 
trobar una bona traducció de la 
meravella que és L’edat de la inno-
cència. Wharton defensava que 
“Llegir no és una virtut, però llegir 
bé és un art”. Parafrasejant-la, po-
dríem dir que editar no és una vir-
tut, però editar bé és un art. Llar-
ga vida a El Club Victòria!✒
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