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cursió a fora, i que, prenent Mataró com una
metonímia, van passar durant la segona mei-
tat del segle passat a la majoria dels progres-
sistes moderats fills de capital de comarca:
escoles religioses, cineclubs i les primeres re-
lacions democràtiques.

És un llibre hereu de Robert Robert,
d’Emili Vilanova, de Pons i Massaveu i de
Gabriel Maura; de la mirada irònica que a
principis del segle XX va començar a ser bur-
gesa.

Tenim, doncs, que El nét del pirata és l’arti-
fici costumista amb què Manuel Cuyàs posa
ulleres a l’ull nu dels articles que, sota aquest
epígraf, va començar a publicar a la revista El
Maresme a partir del 1977 per descriure el
món que veu des del balcó de la casa d’un
corsari. ❋

MEMÒRIES XAVIER COROMINA

A ull nu
amb ulleres
graduades

er no enredar ningú, diguem d’entra-
da que fa anys vaig compartir feina
d’una manera ben agradable amb

Manuel Cuyàs i que més tard el vaig retrobar
a les cròniques del casament del fill dels reis
d’Espanya. Va ser un retrobament feliç, per-
què redacta bé i centra l’ofici d’escriure en
unes anècdotes que, si hagués continuat la
dedicació de dibuixant del seu pare, anome-
naríem de còmic de línia clara. Quedi dit,
doncs, que l’aprecio i que, com escriu,
m’agrada, perquè passa com una bona vian-
da. A partir d’aquí, si el lector vol creure que
tinc el criteri intoxicat, pot fer com els mem-
bres del Tribunal Constitucional i, amb la
perxa dels prejudicis, saltar-se aquestes rat-
lles. És als lectors honestos, a qui el crític es
deu i paga.

Malgrat que s’hi anunciïn, El nét del pirata
no són unes memòries; ni tampoc unes con-
fessions, a pesar que tant de les unes com de
les altres n’hi hagi rastre. Com a mostra, de
les primeres hi trobem una aproximació lleu
a la feina que va fer com a redactor de Jordi
Pujol, que ja havia estat un líder per al seu pa-
re; i de les segones, a banda d’aquesta, una on
es penedeix de com va maltractar la desgra-
ciada evolució d’un amic de la infantesa.
Tampoc en això aquí no hi haurà judici, per-
què en qüestions de moral, el crític no és un
lector, sinó una altra línia tortuosa.

Llegim, doncs, un llibre de records a la ma-
nera del de Josep Pla, si bescanviem Mataró
per Girona. Rau aquí la línia que ens fa veure
la prosa de Manuel Cuyàs com una safata de
vianda, perquè no hi segueix pas el periodista
Pla sinó la manera planiana de presentar les
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coses. I no solament perquè a la pàgina 240
escrigui que l’escriptor empordanès “em
guia la mà quan parlo d’aquestes coses”, sinó
perquè el ritme de la sintaxi planiana es nota
en gairebé cada paràgraf: prenguin, per ex-
emple, la cadència de la tonicitat sil·làbica de
l’alteració adjectival a final de període. I tam-
bé per l’anecdotari: els esdeveniments no
passen al “Mataró: laboratorio de España”
amb què Jorge Carrión exemplificava a El
País del 4 de febrer passat l’estafa de les prefe-
rents i l’enrunament de la sanitat pública, ni
al Mataró 1708. Proveïdor de la reial casa,
amb què un altre mataroní, Josep Fradera i
Soler, va teatralitzar el 1982 les ínfules aristo-
cràtiques de la ciutat.

Els fets que Manuel Cuyàs narra són els de
la seva infantesa i joventut, amb alguna ex-
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