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ramuntana boja és el llibre més es-
trany de Jaume Ministral (Girona,
1914–Barcelona, 1982), un home que

va escriure ciència-ficció, western, els guions
del Doctor Caparrós, i que encara va tenir
temps d’inventar el detectiu psicoanalista
Ludwig van Zigman, que últimament està
ressuscitant Curbet Editors. El personatge
més estrambòtic de Tramuntana boja és el
vell Saperes, que recorda el jove Soleràs d’In-
certa glòria.

Saperes engega monòlegs d’il·luminat so-
bre les qüestions més diverses. No hi ha pro-
blemàtica sobre la qual no disposi d’una opi-
nió definida, que no té inconvenient de co-
municar amb vehemència al seu interlocu-
tor. En el moment en què arriben les elec-
cions municipals del 1979, Saperes recorda la
seva joventut, quan va estar a punt de ser pro-
posat com a diputat per ERC… fins que es va
descobrir que també era militant de la Lliga
Regionalista. De fet, anys enrere havia estat
dirigent de la Unión Patriótica. Afegim-hi
que també tenia carnet de la CEDA, de la
Unió Carlina i de les joventuts del POUM. El
vell Saperes, ja es veu, supera el transfuguis-
me i aposta pel que podríem anomenar si-
multaneisme, que es condensa en el consell
que adreça al seu deixeble: “Tu procura’t car-
nets, molts carnets, i espera a veure qui gua-
nya.”

En el nostre moment històric, quan els dis-
cursos negacionistes sobre la res publica
(“Tots els polítics són iguals”, “No ens repre-
senten”) es barregen amb diferents menes de
reduccionismes i essencialismes, el realisme
brut del vell Saperas, l’adaptació indiscrimi-
nada al medi, resulta refrescant.

El 1981, quan Hogar del Libro va publicar
Tramuntana boja, a Figueres hi convivien
mitja dotzena de sales de cinema. Avui, han
tancat totes: des de la pretensiosa Las Vegas
(un local que hauria complagut Cecil B. de
Mille) fins a la venerable Sala Edison (avui
dia, una ruïna que cau a trossos), passant per
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l’art i assaig del Savoy, la Juncaria menestral
o les sales familiars dels Fossos i la Cate-
quística, on tants nens van entrar en con-
tacte amb Fantomas i King
Kong.

Al capítol onze de la no-
vel·la, quan al vell Saperes li
retreuen la seva promiscuïtat
política, ell respon amb un es-
tirabot ultralocal –amb un si-
multaneisme darwinià, irreba-
tible– que avui dia ens emociona
perquè parla de referents que ja
no existeixen: “És que no pots anar a Las
Vegas un dia i a l’Edison un altre?” ❋

La Sala Edison
de Figueres,
el 1931; i Jaume
Ministral, creador
del personatge
Saperes. ARXIU




