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En alguns indrets propers al Camp de Tarragona, de la xemeneia en
diuen ensumania. El terme, digne d’una pel·lícula de perfums, conviu amb
fumeral a la Conca de Barberà, però té una proximitat al verb ensumar
que fa ferum. Fa unes setmanes, en una jornada magnífica al Pla de San-
ta Maria i a Figuerola, tot resseguint la memòria del gran Ramon Barnils,
una planenca em va dir que a la seva vila distingeixen entre la samarreta i
el samarrí. La diferència rau en les mànigues. La samarreta pot ser de
màniga curta o llarga i el samarrí no en porta. És de tirants, com les que
sovint coneixem amb el nom de samarreta imperi, com a mínim des de
l’època napoleònica. No sabem gaire com és que els samarrins, que di-
rien al Pla, han quedat associats als imperis. Hi ha un tipus de vestits, ce-
nyits fins al pit i folgats cap avall, que reben el nom de tall imperi, però
que també siguin imperials les samarretes (o els samarrins) de tirants és
un misteri insondable. A menys que tingui alguna cosa a veure amb el po-
sat imperial de Marlon Brando, que les va posar de moda tot lluint mus-
culatura i transpirant. M’ensumo que més d’una ensumania deu estar
presidida per una foto de Brando en samarrí. ❋
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inar de menú al restaurant
de l’Ateneu Barcelonès amb
l’editor Quim Torra i, en aca-
bat, cafetó al jardí interior

de la mateixa casa, prop del brollador
i sota les palmeres, on es pot fumar.
Quim Torra és l’amo i el director de
l’editorial Acontravent. La seu social,
segons figura en els llibres que publi-
ca, és al carrer Príncep d’Astúries, a
la Barcelona que fa pujada, però en
Torra ha decidit que el seu despatx i
lloc de rebre és a l’Ateneu del carrer
de la Canuda, a la Barcelona a peu pla.
Té un segon despatx extraoficial a la
Biblioteca de Catalunya, però allí no
admet visites. Quan un escriptor li vol
portar un original, va a trobar-lo a
l’Ateneu. És el cas d’en Jaume Genís,
un autor inèdit que acaba d’escriure
una versió de Solitud, on la solitud de
Víctor Català és interrompuda per la
presència, apuntin, de Thomas
Mann, Picasso o Eugeni d’Ors. Quim
Torra creu molt en el llibre d’aquest
autor de Premià de Mar. “S’ha de ser
molt audaç per escriure una cosa així.
I molt culte i amb moltes lectures”.
Quan Torra diu que “creu” en un lli-
bre no necessàriament parla en ter-
mes comercials. “Vaig fent”. L’edito-
rial Acontravent “va fent” a base, so-
bretot, de publicar l’obra dels grans
periodistes catalans del segle XX. Més
de principi del segle XX que de final,
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tot s’ha de dir. El llibre de Jaume Ge-
nís, que no és periodístic i és d’ara,
constitueix una excepció, com alguns
altres de, posem, Enric Vila, autor del
llibre d’erudició i de combat El nostre
heroi, Josep Pla, que es va vendre
molt bé, o d’Albert Manent.

En el catàleg d’Acontravent figu-
ren, doncs, Eugeni Xammar, Just Ca-
bot, Josep Pla i alguns periodistes de
segona línia, com Carles Sindreu, Do-
mènec de Bellmunt o Francesc Ma-
drid. Quim Torra té preferències per
aquests de “segona línia” que en reali-
tat són tan bons i que ell està donant
a conèixer. Em regala una novetat de
la seva editorial, El mirall humà, de
Joan Granés. Qui és Joan Granés?
“Un periodista nascut a Palafrugell,
com Josep Pla, que va morir molt jo-
ve, als 23 anys. En Pla en parla molt
de passada en un dels seus textos”.
Javier Cercas n’escriu el pròleg. Hi
diu: “La meva curiositat per Granés
va degenerar en obsessió”. L’haurem
de llegir.

Sota les palmeres i davant el brolla-
dor parlem de Pla, Sagarra, Bladé
–que gran, en Bladé i Desumvila–, Se-
bastià Gasch, Gaziel, i sempre Xam-
mar, del qual Quim Torra és especia-
lista. “Ha arribat un moment que ja
no sé què més dir de Xammar”.

Quim Torra es va fer editor després
que el jubilessin anticipadament

quan l’empresa d’assegurances Win-
terthur, on treballava, va ser adquiri-
da per Axa. “Llavors jo treballava a la
central de Suïssa i quan em vaig tro-
bar sense res a fer me’n vaig anar a la
seu de les Nacions Unides a Ginebra
per veure si tenien documentació del
pas que hi va fer Xammar als anys
vint. La tenien tota. Vaig començar a
estudiar Xammar i el resultat el vaig
publicar jo mateix en l’editorial que
vaig fundar”. Torra enyora el periodis-
me català d’abans de la guerra. Hi veu
una qualitat que ara no troba amb
tanta extensió i intensitat.

Ara ha posat els ulls en l’obra del
gran Joaquim Ventalló. “Tu saps que
va ser el traductor al català de Tintín
per a l’editorial Joventut. Abans de
posar-s’hi va fer una llista de possibles
equivalències entre el francès i el ca-
talà dels insults del capità Haddock.
Publicaré la llista amb el títol d’Els in-
sults més bells”.

No es veuen, però al pati de l’Ate-
neu hi ha dues tortugues. Una es diu
Pompeu i l’altra Fabra. “M’agradaria
escriure la història de l’Ateneu amb
els ulls d’aquestes tortugues. Aquí, en
les tertúlies que freqüentaven Pla,
Sagarra o Borralleres va passar tota
la història de Catalunya”. Home, to-
ta? “Tota la que a mi m’interessa, que
és aquella que la Guerra Civil va es-
troncar”. ❋
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de Badalona (amb el mèrit d’imposar-se en un
premi obert a les novel·les). Són vint-i-una histò-
ries més properes a la concepció habitual del
conte, d’extensió breu i amb l’accent en un des-
enllaç poc o molt sorprenent. Soley no és una de-
butant, ja que el 2001 va publicar el recull El ves-
tit d’Emilie Flöge, però ara el premi li permetrà
sumar els lectors que es mereix per la varietat
de temes que tracta, la sensibilitat i la perspicà-
cia narrativa que posa en marxa.

Un altre cas molt digne d’atenció és el narra-
dor Ramon Pardina (Barcelona, 1977), que ara
treu L’home més feliç del món, premi Recull de
narració Joaquim Ruyra (el mateix que va des-
cobrir Carme Riera amb el seu famós Te deix,
amor, la mar com a penyora), amb una col·lec-
ció de nou històries de signe ben diferent. Els si-
barites del gènere hi podran trobar ressonàncies
de Pere Calders, Robert Coover i Quim Monzó,
però assimilades per una veu cada vegada més
perfilada i personal. Amb Ramon Pardina tenim
un bon exemple del militant del conte que el va
perfeccionant amb la paciència d’un orfebre,
sempre fidel a idèntics propòsits estilístics: mos-
trar la perplexitat d’individu modern davant
dels absurds de l’existència quotidiana. Aquesta
labor de formiga ja ha tingut previs reconeixe-
ments amb el premi Miquel Àngel Riera 2005,
per La novel·la que no he escrit mai, i amb el
Premi Joan Santamaria 2007, per El jugador de
futbolí que volia córrer la banda.

Són tres maneres d’abordar el conte que
donen fe de la diversitat de registres assumits
per la literatura catalana i que l’enriqueixen
sense complexos. Hem d’agrair als premis
que hagin pogut sortir del calaix, i només
hem de lamentar que tants altres contistes
s’hagin de continuar sentint: “Escrius molt
bé. Potser si em portes una novel·la...”. ❋


