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El voraviu Joan Vall Clara

quest 11-S, si creiem que la indepen-
dència vindrà i que no vindrà per la

via de la contemplació, tenim manifesta-
ció a les 17.14 h. Quan ens comptin (més
enllà de les manipulacions sobre assis-
tència que reviurem), han d’agafar el mal
de ventre que agafen cada any en consta-
tar que, per més que ens donen pel sac,
en som molts més dels que ells volen i
diuen. Si el president Aragonès no ens hi
acompanya, tal dia farà un any, que diria
l’àvia Neus. Que torni quan li sembli, serà

A benvingut per mi i per molts. I, si hi ha
capsigranys que el xiulen, que s’aguanti,
que va en el sou del càrrec públic i co-
mença a ser hora que ens la deixem
d’agafar amb paper de fumar. La manifes-
tació de l’11-S és per demanar la indepen-
dència. Fa anys que és així. Si algú encara
no ho té clar, que miri i escolti vídeos. Va
girar el 2010 quan es va convocar contra
la sentència de l’Estatut i es va convertir
en un clam per la independència. Qui no
ho hagi vist és que és llosc. No hi ha con-

vocatòria contra ningú. És per la indepen-
dència. Qui no ho vegi així que no hi vingui
(i que hi torni quan li sembli) però que no
enllardi l’ANC. I els que hi anem, perquè
ho veiem així, no enllardem el president ni
els d’ERC que es quedin a casa, que espe-
rem que siguin ben pocs. Tot el que no si-
gui això fa que unionistes i unionistes em-
mascarats (civetistes, intermediaris, equi-
distants, negociadors, ponts aeris, terce-
res vies, neoautonomistes i moderadors)
aplaudeixin amb les orelles.

No enllardeu l’ANC ni ERC
I els que no vingueu l’11-S, no mentiu i
torneu quan estigueu còmodes

joanvallclara@elpunt.info

“Vicenç Pagès tenia un
cervell esponjós que
retenia coneixement, com
els camps d’arròs
permeables propers a
Torroella, on li han pogut
dir adeu tots –tants– els
que l’estimaven

ulminant.
Malaventu-
rat. Tan jo-

ve. No s’hi pot pas fer
res. Hem de fer el cor
fort. Va com va, això. La

vida continua. Hi has d’anar mudat, allà, si-
gui on sigui.” Són frases lapidàries de La feli-
citat no és completa, llibre que li va merèi-
xer el premi Sant Joan el 2003. Amb
aquests tòpics sobre la mort, l’escriptor i
professor Vicenç Pagès resseguia irònica-
ment però amb respecte sepulcral el proto-
col d’un enterrament d’un antic company.
Ara és ell qui s’ha mort, de manera fulmi-
nant, malaventurada, i no s’hi pot pas fer
res. Ben res més enllà de rellegir-lo, recoma-
nar-lo, declamar-lo. Tenia un enorme res-
pecte per la lectura i l’escriptura, i n’era un
apòstol convençut però no un proselitista
amateur. Simplement enumerava els be-
neficis de llegir (evitar ser estafat, aprendre
a pensar, a relacionar, a escriure), i era del
parer que escrivia perquè li resultava bene-
ficiós i necessari: “No crec que llegir ni es-
criure ens faci millors, que ens faci créixer,
que faci millorar el món. Si em dedico a lle-
gir i escriure és perquè m’agrada, o m’ajuda,
o ho necessito.” Vicenç Pagès no era un sim-
ple apologeta missioner de les bondats de la
lectura o de l’escriptura. Ho feia perquè en
tenia l’impuls, no perquè se sentís investit
d’un mandat missioner. No elevaré la lectu-
ra a dogma i concordo amb ell: potser llegir
no fa millorar el món. Però llegir autors com
en Vicenç sí que eixamplen el món dels qui
ens hi endinsem, no perquè ens faci millors
a nosaltres. És la pròpia brillantor de les se-
ves històries, estil, veu, la que retruny i de-
leix. I la necessitem.

UN DELS ESPAIS on més sovint coincidia
amb Vicenç Pagès és l’entrada de la Facul-
tat de Comunicació i Relacions Internacio-

“F

nals Blanquerna, on ha estat un brillant
professor de narració, llengua i introducció
a la comunicació. Aquest espai, a mà dreta
de la porta d’ingrés a la universitat, té un
element decoratiu particular, i és una escul-
tura a la paret que representa l’escala de
l’enteniment de Ramon Llull. Una escala
que conté elements com la pedra, l’home,
l’àngel o Déu. Ens podíem haver trobat prop
d’un altre objecte, com un extintor, però era
allí, a l’escala del coneixement de Llull. Ell,
ens ho han repetit aquests dies, responia al
cànon d’home erudit, savi, rigorós, sempre
aprenent. Llull a l’ombra l’acompanyava.
Llegir, per Vicenç Pagès, servia per emmi-
rallar-nos, per no ser esclaus, per saber què
pensaven els déus.

HA ESTAT UN MESTRE, no només un profes-
sor. Les seves classes contenien aquell ele-
ment màgic que pocs professors aconse-
gueixen: que fossin memorables, recorda-
bles, esperades. Molts estudiants que van
gaudir de les seves classes l’admiraven i
amb ell han après a llegir, rellegir, escriure i
expressar-se. Aprenien, es divertien, s’en-
curiosien. No proferiré aquelles paraules
que als no-empordanesos i als no-gironins
els molesta que expressem els que proce-

dim d’aquestes contrades. No escriuré per
tant que Vicenç Pagès és un dels millors es-
criptors que hem tingut, com també ho va
ser Miquel Pairolí. No ho diré més perquè és
sabut i és profecia. I perquè allà on tants plo-
ren aquesta pèrdua per a la literatura cata-
lana ens queda el consol que els seus llibres
han estat traduïts i enviats pel món. Les se-
ves paraules escampades pel globus, sage-
tes sense verí però amb molta precisió que
han colpit i ho seguiran fent sempre que si-
guin llegides. Tenia molt a dir i ho encaixava
bé, barrejant una vasta cultura popular
amb elements refinats i picades d’ullet que
generaven complicitats múltiples, com ve-
iem aquests dies amb les centúries de lec-
tors que ja l’enyoren.

“EM PENSAVA QUE ERES ESLOVENA.” En Vi-
cenç m’ho va fer saber un dimarts al vespre
del 2016, quan vam coincidir per primer
cop personalment a la presentació del nú-
mero 52 de la revista Espill a la llibreria La-
ie, a Barcelona. En Vicenç era d’aquells es-
criptors àvids que no només assisteixen a
actes quan ells són al cartell de protagonis-
tes. Aprenia escoltant dels altres, i aquella
tarda li interessava l’Espill, i el que s’hi com-
partia sobre Joan Fontcuberta. En Vicenç
tenia un cervell esponjós que retenia conei-
xement, com els camps d’arròs permeables
propers a Torroella, on li han pogut dir adeu
tots –tants– els que l’estimaven.

EN VICENÇ tenia unes celles eloqüents que
emmarcaven una mirada molt desperta
que no provenia només dels seus ulls, intel-
ligents i bons, sinó de la seva aura. En Vice-
nç escrivia obres grans. Vicenç el Magne. Si
sabés qui soc, potser no escriuria, confessa-
va. Ara ja sap qui és. Nosaltres sabem qui és.
I rellegirem i celebrarem de nou la seva es-
criptura perspicaç, divertida, veritats im-
menses d’una ficció colossal.

L’espill de Vicenç Pagès
Míriam Díez Bosch. Directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i CulturaTribuna Raça humana

Irene Casellas

ls que estem
en la cinquan-

tena molt sovint ens
sembla que hem
tornat a l’època
daurada de la nos-

tra joventut, la dècada dels vuitanta,
que va ser daurada per nosaltres però
força negra per a la resta del món. No
és cap exercici de nostàlgia, per bé que
a tots ens agradaria tenir la salut, l’ale-
gria i l’empenta d’aquells temps. És la
constatació que estem tornant enrere.
Llavors teníem dues grans superpotèn-
cies, els Estats Units i la Unió Soviètica,
que feien augmentar el nivell d’angoixa
amb el malson de l’apocalipsi nuclear.
Ara tenim més o menys els mateixos
actors enfrontats, amb Europa al mig
del tauler d’escacs patint per l’energia, i
la Xina que s’ho mira de lluny. A la por
nuclear hi hem afegit l’angoixa climàti-
ca, més amenaçadora i constatable.
Com va passar als vuitanta, els preus
s’han disparat, la inflació no s’atura i
som cada cop més pobres. Les retalla-
des socials que van impulsar la That-
cher i en Reagan sembla que tornen a
trucar a les portes. A nivell nacional no
sé si estem millor, vistos els conflictes
interns que viu l’independentisme, que
arriben a fer vergonya aliena. També
tornem a trobar grups nazis i feixistes
que surten al carrer a martiritzar gent
impunement per ser gai, negre, pobre o
simplement diferent. El jovent es casa
amb cerimònies tradicionals, malgrat
els esforços de la generació anterior
per ser originals. Això sí, no tenim la
desgràcia de l’heroïna, que va trencar
tantes vides, i s’ha pogut contenir la ca-
tàstrofe de la sida. Tant de bo puguem
comparar-nos aviat amb els noranta.
Com a mínim teníem bona música.
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Hem tornat als
anys vuitanta
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