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Els antecedents immediats d’art a Catalunya 1950-1977

TRUQUEN! ARNAU PUIG

om que em sento responsable i en
part actor directe dels fets culturals
ocorreguts a Catalunya entre el fe-

brer del 1939 i el 1950 esmentat, no em
puc estar de dir i recordar que ja des del
1942 sentíem, alguns dels joves que vi-
víem a Catalunya, la necessitat no només
de retrobar una cultura ancestral elabora-
da durant i per la història, que en aquells
moments es volia aniquilada per la força
de les armes i pel control constant dels es-
perits individuals mitjançant mordasses i
tota mena de líquids i instruments.

Com que sé què passava, i passava per-

C què aquesta era la nostra voluntat insub-
misa, he de dir que fórem els joves in-
quiets els que férem sorgir de nosaltres
mateixos, de les pròpies arrels i dels gèr-
mens que genera l’inconformisme i la re-
bel·lió –i que ho fèiem a casa, a les places o
al camp–, cercant noves expressivitats, no-
ves irrupcions dels sentiments i dels pen-
saments i, si s’esqueia, ho xerràvem i ho
exposàvem als murals dels centres excur-
sionistes o als casals d’esbarjo de les famí-
lies.

Testimoni viu de tot això, cada grup pot
aportar el seu cas, jo aporto que pel de-

sembre del 1946, quan imprimim a mà i
amb lletra de caixa el número d’Algol, ja fa
temps que hem pensat de tot, que ens sen-
tim responsables del llenguatge de l’absurd
–que era el que imperava a la realitat per-
què el que en deien lògic l’ignoràvem ex-
pressament–, que els valors culturals són
els que aporta i proposa l’existència i que
l’únic instrument de progrés és la constant
recerca científica i plàstica.

És per això que Dau al Set, 1948, vol
significar: recerca de l’impossible, concre-
tat, aleshores, en l’inabastable número
pi. ❋

rosses o petites, les pan-
talles no només incor-
poren llumetes i imat-

ges en moviment, sinó que
emeten música i sorollets, i per
postres permeten connectar-se
amb els amics. Els llibres, en
canvi, només tenen lletres. En fi,
que no havia estat mai tan difí-
cil aconseguir que els adoles-
cents llegeixin. Reproduir el seu
llenguatge i els seus temes pot
ser útil per acostar-s’hi, però lla-
vors el que llegeixen ja no és li-
teratura sinó tautologia: un mi-
rall que els retorna selfies, con-
tactes banals i pobresa lèxica.
Prefereixo el que han fet Sebas-
tià Roig i Salvador Macip a El
secret de la banya embruixada,
és a dir, situar la novel·la en la
tradició de la literatura popular,
amb uns personatges senzills,
una trama divertida i un llen-
guatge digne. Podríem dir-ne el
pulp juvenil.

La història comença a la casa
de Dalí a Portlligat, continua a
l’edifici Alfons II de Palamós i
es ramifica al Museu de la Pesca
i el castell de Púbol. Hi aparei-
xen uns adolescents que volen
resoldre un misteri, és clar, però
també el fantasma de l’escriptor
Robert Ruark i uns dimoniets que volen
capgirar el món. A diferència d’altres
temptatives juveniloides, Roig i Macip se
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Elogi del ‘pulp’ juvenil

serveixen d’una llengua col·loquial enveja-
ble, que no renuncia a la tradició lingüísti-
ca. Així, a El secret de la banya embruixada

hi trobem verbs en perill d’ex-
tinció als patis d’institut com
desgraciar, esbatanar, estimbar,
rutllar o vessar-la. Pel que fa als
insults, la riquesa és gairebé
haddockiana: animalot, cara-
llot, emprenyador, fresca, mo-
cosa, tòtila, tros de brètol...
    Sebastià Roig (Figueres,
1965) ha escrit novel·la, litera-
tura infantil, llibre de viatge i
aproximacions a la cultura po-
pular com Les generacions del
còmic o El terror i el fantàstic a
Catalunya. Per la seva part, Sal-
vador Macip (Blanes, 1970) és
autor de novel·la, literatura in-
fantil i llibres de divulgació
científica. Quan s’ajunten, els
surten uns llibres que s’haurien
de vendre als aeroports, els
quioscos i les gelateries.
     Aquesta és la tercera entrega
d’aquest duet que va començar
el 2005 amb la fantasia eròtica
Mugrons de titani (Bromera), va
prosseguir el 2011 amb la no-
vel·la de terror psicològic Ullals
(La Galera) i es consolida ara
amb El secret de la banya em-
bruixada (Animallibres), una
comèdia ectoplasmàtica que re-
corda aquells xicots de Scooby-
Doo, només que ara el gos es un

buldog que es diu Charlie J. Fatburger
(com el gos de Truman Capote, que esti-
uejava a Palamós). ❋
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