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Barcelona 1700 (Empúries), de l’historiador i arquitecte Albert Garcia Es-
puche, posa a l’abast del lector general la ingent tasca de recerca que
l’autor ha desenvolupat sobre la ciutat prèvia al 1714. Garcia Espuche diri-
geix el Projecte del Born i ja havia publicat diversos volums especialitzats
en la vida quotidiana dels segles XIV al XVIII. Un dels elements significa-
tius de la seva investigació és l’exhumació de mots. Entre els que figuren
al glossari, em crida l’atenció el palamall. Garcia Espuche el defineix com
“joc de l’argolla”. L’Alcover-Moll associa el terme al joc del mall, que es ju-
gava amb botxes i una maça. També Joan Amades explica que el carrer
del Gínjol, un carreró paral·lel a la Rambla que va desaparèixer el 1999
quan la UPF s’hi va instal·lar, abans es deia carrer del Palamall. Amades
no defineix el palamall de manera clara, però l’entronca amb el trinquet,
un joc de pilota que avui encara és popular al País Valencià. Si, en alguna
visita a Londres, heu passejat per Pall Mall Street, camí de Trafalgar
Square, potser us sorprendrà saber que el terreny de joc del modest pa-
lamall ha acabat donant nom als centres comercials anglosaxons, o
Malls. ❋
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aquí sí que salten totes les alarmes: és que
som tots analfabets secundaris? Companys,
perquè ens entenguem, us imagineu un par-
tit de futbol retransmès per un parell de ciu-
tadans que no saben què és un fora de joc,
que es pregunten per què els jugadors no
agafen la pilota amb les mans, etcètera? Eh
que no? Doncs si estem tan atents a coses
que ens semblen de calaix, per què passem
olímpicament de tantes altres?

Cosa que porta a examinar la política cul-
tural d’aquests últims anys. Per raons de fei-
na que ara no són del cas, he hagut de cali-
brar aquests dies els apartats de cultura dels
partits polítics que es presenten a les elec-
cions del pròxim dia 28, i que si no hi ha un
daltabaix que ara mateix no sembla previsi-
ble, fan pinta d’obtenir representants i, en-
tre tots, de configurar el pròxim Parlament
de Catalunya. El panorama és desolador: en
el millor dels casos –prefereixo no particula-
ritzar ni entrar en detalls (això seria un altre
article)– han complert l’expedient igual com
ho hauria fet qualsevol ciutadà no especialit-
zat ni interessat: de pura inèrcia, sense ni
una idea nova, sense cap volada, sense mos-
tres de coneixement i implicació particulars,
sense il·lusió; en la majoria dels casos, aco-
llits a tòpics, i amb abundants ridículs quan
descendeixen a detalls concrets. Si no fos pel
que ens hi juguem, vet aquí una raó objectiva
per a l’abstenció, perquè acabi la cosa com
acabi, hi ha tots els números que el país aca-
bi en mans de polítics que menyspreen la
cultura. I si no és així, ho sembla. ❋
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altre dia Jaume Vallcorba,
propietari unipersonal i ple-
nipotenciari de les editorials
Quaderns Crema i Acantila-

do, va organitzar un acte per presen-
tar Marcos Montes, la novel·la de Da-
vid Monteagudo que acaba de publi-
car. Hi vaig anar perquè m’interessa-
va conèixer de prop Monteagudo,
aquest treballador d’una fàbrica de
capses de cartó de Vilafranca del Pe-
nedès que escriu novel·les que Vall-
corba li publica. La primera va ser
Fin, una història mig de misteri, mig
de terror i una mica metafísica i exis-
tencial que va esdevenir un gran èxit
la temporada passada. Només s’ha de
dir que hi va haver gent llegint-la al
tren i al metro, cosa inusitada trac-
tant-se de llibres publicats per Vall-
corba. La novel·la va vendre milers
d’exemplars i, en la presentació de
Marcos Montes, es va anunciar que
serà traduïda a molts idiomes.

David Monteagudo, vestit amb un
jersei de color blau amb sanefes que
sembla fet per la seva àvia amb punt
de mitja, presenta la imatge exacta
del treballador d’una fàbrica de cap-
ses de cartó, que és com dir d’una fà-
brica de cotxes o del lampista que et
ve a casa a reparar-te l’escalfador del
gas. Assegut al seu costat, Jaume
Vallcorba, el de les grans corbates de
seda i les armilles que hi fan joc,
llueix més dandi que mai. El que pas-

L’
sa és que David Montagudo és un tre-
ballador de fàbrica que parla de santa
Teresa, de sant Joan de la Creu i de
Philip Roth i que escriu unes novel-
les que són mig metafísiques i exis-
tencials.

Hi ha una pregunta a fer-se: les no-
vel·les de Monteagudo tindrien la
consideració de metafísiques i exis-
tencials si en comptes de publicar-les
Vallcorba les publiqués, per exemple,
una altra editorial en una col·lecció
popular? Monteagudo explica que va
recórrer moltes editorials abans no
va trucar a la de Vallcorba. Per pru-
dència no diu quines li van rebutjar
l’original, però se li entén que havien
de ser les que el treballador d’una fà-
brica té en primera consideració. Su-
posem que aquestes editorials ha-
guessin acollit el llibre:¿parlaríem
avui de David Monteagudo, ni que els
seus productes haguessin estat un
èxit? ¿Hi veuríem un contingut
transcendent més enllà del pur mis-
teri i el terror?

En una entrevista que li vaig fer
per a Presència, Vallcorba m’explica-
va que els llibres d’una col·lecció “dia-
loguen” entre ells. Fin, com ara Mar-
cos Montes, situats en la Colección
Narrativa del Acantilado, “dialo-
guen”, doncs, amb els llibres d’Imre
Kertész, Stefan Zweig, Luigi Piran-
dello, Eça de Queirós o Hiromi Kawa-
kami, entre altres obres i autors que

Vallcorba publica. Els quals autors i
les quals obres s’han posat a “dialo-
gar” amb David Monteagudo i les se-
ves dues novel·les a partir del mo-
ment que Vallcorba ha fet l’aparella-
ment. Monteagudo ha vampiritzat
Zweig o Kertész, i viceversa, i a partir
d’aquest moment les obres del treba-
llador de la fàbrica de capses ja no
són imaginables en una altra col·lec-
ció ni amb unes altres companyies
que no siguin aquestes.

El dia de la presentació, Vallcorba
explicava que no hi ha plaer major
per a un editor que descobrir un au-
tor. El seu més gran trofeu és la divul-
gació de Kertész quan aquí ningú no
sabia res del futur premi Nobel. Mon-
teagudo, al seu costat, l’escoltava
amb gran atenció mentre jo pensava
que com que no hi ha editor ni ningú
infal·lible, Vallcorba també deu haver
rebutjat autors que han hagut de re-
córrer a altres editorials i que ara
“dialoguen” amb altres companyies
podent-ho fer amb les d’Acantilado.

Monteagudo ja no treballa a la fà-
brica. Els diners guanyats amb Fin li
han permès una excedència, “men-
tre durin”. M’explica que té un parell
d’obres preparades per publicar. Em
firma un exemplar de Marcos Mon-
tes i em presenta la seva neboda, una
noia d’ulls sorpresos i admiratius, “fi-
lla d’un germà bessó meu, que m’ha
volgut acompanyar”. ❋
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