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aco Candel era una persona
feta a si mateixa. Fill d’una
emigració pobra, de la zona
valenciana castellanoparlant,

el Racó d’Ademús. Sempre va ser un
home de còrpora menuda, jo crec que
fruit de les mancances que va haver de
viure des de molt nano quan va arribar
amb la seva família a la zona de Barce-
lona donde la ciudad cambia de nom-
bre, títol d’una de les seves novel·les.
Aquest lloc era Can Tunis, tocant el ce-
mentiri de Montjuïc, zona que havia
deixat de ser, a poc a poc, zona agrícola
i marina de l’Hospitalet per anar-s’hi
instal·lant la Zona Franca i amb ella el
gran gruix industrial de Barcelona i
àrea metropolitana a partir dels anys
60. Ell sempre va viure allà.

LA MEVA RELACIÓ AMB ELL va començar
en demanar-li el testimoni del que ell re-
cordava de les execucions durant la
Guerra Civil i la postguerra a Montjuïc.
Podria dir que va ser un dels pocs testi-
monis que em van aportar dades per
completar el fet repressiu, tant a la
guerra com a la postguerra. Recordo la
sorpresa quan m’explicava que en les
voltes i corredisses de la canalla del bar-
ri havien vist molts de morts a les cune-
tes i pels rodals de la muntanya durant
la guerra, però que en la postguerra els
camions que duien els taüts dels afuse-
llats al camp de la Bota eren molt con-
trolats per la Guàrdia Civil. L’exemple el

P recordo: “Habíamos visto cinco atau-
des y cuando la noticia volvía al barrio
des de la plaza de Catalunya ya eran
25.” El terror franquista era concret,
precís, fred i amb ànim d’exemplaritat.
Un Candel, xaval i trapella de barri, que
de molt petit ja s’havia posat a treballar,
però d’esperit inquiet, tot ho mirava
amb ulls plens de preguntes.

FINS ALLÀ A FINALS DELS 70 no va parlar
habitualment en català, i n’era el de-
fensor més empedreït. Sabia com les
gastaven els amos i empresaris fran-
quistes de l’època. Un fet bàsic en el
seu esclat vers el país des de la catalani-
tat més assumida crec que va ser l’any
1977 en ser escollit senador per l’Ente-
sa dels Catalans en una llista unitària
de les esquerres catalanes que encara
duien l’ombra allargada de l’Assemblea
de Catalunya. Va ser també regidor a
l’Hospitalet de Llobregat, però el que
marca la seva vida va ser explicar els

confins i anhels d’una emigració que
maldava per tenir les mateixes possibi-
litats que qualsevol altra persona del
país. El 1956 escriu Hay una juventud
que aguarda, era l’obrir pas d’una ge-
neració que volia sortir de la presó i el
pou que era el franquisme.

L’ESCLAT DE TOT PER A ELL i a tots els ni-
vells va ser Els altres catalans (1964),
un inicial article convertit en assaig
que esdevindria obra cabdal, d’alesho-
res fins avui és el lliure compromís de
voler assumir la catalanitat, això és,
llengua cultura, identitat i projecte po-
lític propi. Cal llegir i rellegir l’anome-
nat Mandela català, en ell veurem l’ho-
me que estima i suma. La lluita exquisi-
da per la igualtat de tothom. Lluny,
molt lluny d’aquestes 15 morts a Ceuta
on entre el ministre d’Interior, un au-
toproclamat catòlic que cita santa Te-
resa com un legionari la cabra, i l’ac-
tuació de la Guàrdia Civil es diu que els
emigrants subsaharians nedaven de
forma agressiva. (!?). Un fet que ens fa
avergonyir de la manca de dignitat
vers el ser humà. Seguim el pas de Paco
Candel, la petja que ha deixat per sem-
pre, la tradició del país, sumar i sumar
qui vulgui, mestissatge i integració,
sempre voler ser un sol poble. Els altres
altres catalans d’ahir són catalans
d’avui, i sí, convençuts, amb ells cami-
nar vers el nord, Europa, la democrà-
cia, la igualtat i la independència.
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l gaèlic irlandès, asseveren els aixafa-
guitarres lingüístics de per aquí, és la

prova que un estat propi no garanteix la
supervivència d’un idioma ídem. I és cert
que –per bé que el gaèlic fos gairebé
l’únic idioma parlat a Irlanda abans de
1800– actualment, d’una població de gai-
rebé 6 milions i mig, només 72.000 per-
sones el parlen bé i tan sols 20.000 ho fan
habitualment. Per esbrinar les raons
d’aquest declivi, n’hi ha prou amb veure
Traduccions, de Brian Friel (l’anomenat
Txèkhov irlandès), que La Perla 29 ha es-
trenat a la Biblioteca de Catalunya. Es
tracta d’una obra lúcida i subtil que se
centra en els intents d’uns tècnics de l’ex-
èrcit britànic d’anglicitzar els topònims
gaèlics, l’any 1833. (Un dels personatges
–un anglès ingenu, tan embadalit pel país
que decideix aprendre l’idioma dels nadi-
us– em va recordar, d’una manera no del
tot còmoda, l’entusiasta càndid que era jo

en descobrir Catalunya fa tres dècades).
Al llarg de l’obra, entreveiem les causes
de la desaparició de l’irlandès: la fundació
d’unes National Schools en què el gaèlic
era prohibit; la Gran Fam de 1845, que va
fer morir o emigrar 25% de la població (la
majoria d’ella, gaelicoparlant), i la pobresa
perenne que obligava molts irlandesos a
fugir als Estats Units o a l’Imperi Britànic,
on l’anglès era imprescindible. D’aquí el
decreixement de l’irlandès a l’Éire fins al
punt que la seva pròpia capital –Baile Át-
ha Cliath– acabés dient-se Dublín. Ara bé,
que consti que a Catalunya la situació és
ben diferent: no tenim cap fam imminent
a la vista ni tampoc cap imperi al qual
emigrar, i el Ministerio de Educación no
se’n sortirà pas del seu enèsim intent des-
esperat d’imposar un currículum nacional
espanyol a les escoles. És més, mentre la
Irlanda independent ha donat el cop de
gràcia al gaèlic decretant que no sigui
obligatori que els seus funcionaris el sàpi-
guen, aquí els seus homòlegs sí que han
de saber el català. Per exemple. Així que
ànims, aixafaguitarres de poca fe.
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