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a m’hi he passejat.
Carrer Pepe Rubia-

nes amunt, carrer Pe-
pe Rubianes avall. Vaig
ser diumenge a l’acte
d’inauguració que

l’Ajuntament de Barcelona va incloure
en l’anomenada primavera republicana,
i que va tenir el record viu gràcies a la
seva germana Carmen, nebots, l’Andreu
Buenafuente, la Cristina Dilla, les vídues
des del Jordi Parramon fins al pare Ma-
nel, des de la Maria Rosales fins a la Luci
o la Rosana Torres, del Bozzo al Serrat,
que va cantar el Seria fantàstic, Fran-
cesc Orella, el Joan Gràcia, i fins i tot
l’esperit de Flavià assumit per Manel
Fuentes o el cantant Èric Vinaixa, que va
explicar com el va conèixer.

Vinaixa, que és de Miravet, amb ànim
de saludar Rubianes al teatre Capitol, es
va esperar un bon dia que acabés la
funció fins aconseguir que el deixessin
passar al camerino. I segons que expli-
cava el jove cantant, allí hi havia, a més
del Pepe, la Martirio i jo mateix, que vaig
situar la concurrència allà on era Mira-
vet. Just allà on ara sobreïx l’Ebre.

L’Èric ho explicava sota el primer sol
de badar les pedres d’aquesta primave-
ra i just abans de la manifestació al Pa-
ral·lel per demanar la llibertat dels pre-
sos polítics. Ada Colau confessava que
no havia tingut el goig de conèixer per-
sonalment Rubianes, tot i que va estu-
diar filosofia com ell sabent que no s’hi
dedicaria. Colau va dir que els que es
dediquen a la política són, de fet, artis-
tes fracassats. El nom de Rubianes, i el
seu carrer que serà sempre nostre, fa
cantonada amb l’avinguda Joan de Bor-
bó. Bozzo només pensa a agafar un taxi
per poder fer aquest joc de noms. Des-
plaça l’Almirall Cervera que, derrotat a
la guerra de Cuba del 1898, ha vist com
saltava el seu nom de la Barceloneta
just quan es diu que si Espanya, amb les
decisions dels jutges alemanys de no
lliurar Carles Puigdemont, ha rebut una
sotragada semblant. Una mena de des-
feta del 98 però de l’era digital. Aquesta
en què a més d’un jutge ja li hauria pas-
sat pel cap carregar-li un delicte d’odi a
Rubianes, de tan foteta irreverent que
podia ser. Aquesta boca d’infern que
aniria tan bé per netejar l’esperit, rialla
insubornable, per a temps de pulsió au-
toritària.
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Keep calm
Xavier Graset

El carrer
de Pepe

A més d’un jutge ja li hauria
passat pel cap carregar-li
un delicte d’odi, de tan foteta
irreverent que podia ser

La vinyeta
Fer

n Jordi Llavina publica Terra de
lletres, un llibre que recull textos
d’autors, vius o morts, que, en

català o en castellà, han descrit paisat-
ges naturals o urbans de Catalunya.
N’hi ha seixanta. El va presentar di-
marts a l’editorial Comanegra. Té el
domicili a l’antiga fàbrica de nines de
porcellana Lehmann, al carrer Consell
de Cent de Barcelona. N’hi ha per dedi-
car-li literatura urbana. S’entra a la fà-
brica per un portal escrostonat que no
anuncia les meravelles de l’interior.
Un corredor pavimentat amb llambor-
des per on han rodat molts carros i ca-
mions condueix a un pati. Una gran
xemeneia n’emergeix. Tot al voltant,
en els locals on s’havien confeccionat
les diverses peces de les nines, tenen la
seu negocis diversos. Comanegra n’és
un. Han acomodat l’espai amb un terra
acollidor, un altell i alguns serveis im-
prescindibles i han mantingut a la vis-
ta les parets de pedra i obra, les voltes
del sostre i les columnes de ferro colat.
Miro el pati des de l’interior. Avui fa sol
però me l’imagino en dies de pluja. Als
patis interiors sembla que hi plogui
més o que l’aigua caigui més gruixuda,
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amb soroll de safareig. Moltes de les ni-
nes que Lola Anglada va col·leccionar i
que ara són visibles a Sitges van sortir
d’aquesta fàbrica.

L’antologia d’en Llavina havia de te-
nir una versió anglesa perquè la conse-
lleria de Cultura la pogués regalar als
visitants estrangers. L’article 155 ho
ha engegat a rodar i ara s’haurà de de-
fensar sola. No li costarà perquè és una
guia ben triada i útil. Mal m’està dir-
ho: inclou un text meu. En Llavina fa
un pròleg i un text introductori de ca-
da autor que estan molt bé.

Van fer la presentació Pere Sala, di-
rector de l’Observatori del Paisatge de

Catalunya, i Madeline Beach Carey,
una americana de Baltimore que parla
el català com vostè i com jo i que havia
fet la traducció a l’anglès. Va dir que al
seu país els paisatges naturals són més
impressionants i bonics però que es
mantenen lluny de la gent. S’hi ha
d’arribar amb cotxe i fa basarda pene-
trar-los. Què m’ha de dir: un dia em
van dur a passejar per un parc natural
de Monterrey, Mèxic, i se’ns va aparèi-
xer un os gros com King-Kong. Diu que
en canvi, aquí, el paisatge és amable,
assequible, concorregut. Surts de qual-
sevol casa d’una ciutat gran o un poble
petit, i amb quatre passes ja ets al
bosc. Apunto que la familiaritat es deu
també al fet que som un país boletaire.
Els buscadors de bolets són gent tan
enderiada que per trobar l’objectiu i
protegir-lo han arribat a les entranyes
del bosc i se l’han fet seu. Recordo que
moltes urnes generadores de l’article
155 es van camuflar als arbres i al so-
tabosc. Recordo que algú va dir aquells
dies: una gent que es deixaria matar
abans de dir on es localitza un erol de
rovellons, com no havia de mantenir
en secret on s’acumulaven les urnes?

“Surt una
antologia de textos
literaris sobre
paisatges catalans

Vuits i nous

Paisatges
Manuel Cuyàs
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