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Salvador Escamilla en el seu hàbitat natural

Homenatge a un exemple
A S S A I G

E N R I C C A S T E L L Ó

David Escamilla, Bon dia
Catalunya. Salvador Escamilla,

40 anys d’ofici. Rosa dels

Vents. Barcelona, 2002.

G
airebé mig cente-
nar de gent de cul-
tura, cantautors,
músics, actors, es-
criptors i periodis-

tes de primer ordre interve-
nen en aquest homenatge a
Salvador Escamilla. Tots agra-
eixen, a més de l’amistat i la
qualitat personal, la tasca que
el polifacètic locutor de ràdio
va dur a terme per fer rebrotar
la cultura catalana en els dar-
rers anys del franquisme.
Quan ningú no s’atrevia a dir
ni piu en català a la ràdio, Es-
camilla va engegar el Radiosco-
pe a Ràdio Barcelona, magazine
que va obrir una finestra a la
cançó i la cultura catalanes. El
locutor iniciava el programa
amb un “Bon dia, Catalunya”
i s’adreçava sovint en català a
l’audiència i als entrevistats.
El Radioscope feia un perio-
disme de proximitat a un
país culturalment erm, la
qual cosa va representar una
albor en la fosca nit franqui-
sta.

David Escamilla hi recull els
passatges més rellevants de la
biografia del seu pare. El valor
de l’obra és simbòlic i docu-
mental, ja que s’hi relaten
anècdotes i passatges dels co-
mençaments de molts can-
tants, actors i personalitats del
món de la comunicació, lla-
vors principiants. Parlar d’Es-
camilla és fer-ho sobre els ini-

cis de figures com ara Joan
Manuel Serrat, Guillermina
Mota, Pi de la Serra, Àngel
Casas, Núria Feliu i La Trinca.
Tots van passar pel Radioscope a
Ràdio Barcelona o, més tard, a
Ràdio Miramar.

El llibre exposa bàsicament
la trajectòria professional i no
és una biografia completa.
Més aviat, es limita a repassar

diversos moments de l’activi-
tat del Salvador Escamilla en
el camp cultural. Un dels
principals esforços és mostrar
les múltiples facetes que ha
exercit el personatge. Es rela-
ten per tant les seves incursi-
ons en el camp de la cançó, del
teatre i la tasca en els àmbits
musical, editorial i cinemato-
gràfic. En general, tracta de

trencar la imatge monolítica
que es podria tenir de l’Esca-
milla com a locutor de ràdio i
de posar en relleu la funció
d’agitador cultural.

L’obra és imprescindible per
als interessats en la vida i mi-
racles d’aquesta figura, però
també per als curiosos de la
història de la ràdio i, en gene-
ral, dels mitjans de comuni-
cació a Catalunya. El volum
està desendreçat en capítols
temàtics, com petits tasts de la
vida professional i pública
d’Escamilla. No s’hi deixa
d’assenyalar moments difícils
i foscos, com quan la direcció
de la SER va treure-li el pro-
grama i el locutor va haver de
marxar a Ràdio Miramar i del
confinament temporal amb un
càrrec a l’ombra a la Generalitat
de Catalunya. El fill deixa anar
la hipòtesi que després del cop
d’Estat de Tejero van voler
apartar el seu pare de la ràdio.

L’esperit inquiet d’Escami-
lla sortiria d’aquella gàbia d’or
per seguir treballant a Catalu-
nya Ràdio i en altres projectes
comunicatius. L’any 1994 el
van condecorar amb la creu de
Sant Jordi pel seu treball en la
promoció de la cançó i llengua
catalana. L’estiu passat, Salva-
dor Escamilla va rebre un cà-
lid homenatge al Palau de la
Música Catalana on s’hi van
tornar a reunir els màxims
exponents de la cançó catala-
na. Trobem encertada la con-
sideració que Jordi Pujol fa al
final del volum: “El millor que
ens pot passar és que aquest
llibre, a més d’acomplir la seva
funció essencial d’homenatge,
sigui llavor fecunda d’imita-
dors. Ens calen encara molts
Escamilles!”.

N A R R A T I V A

Apicultura i
reenamorament

D A V I D C A M I N A D A

Gail Anderson-Dargatz, El secret de
les abelles. Traducció de Xevi Solé.

Edicions 62. Barcelona, 2002.

L
a mel és una substància
suggerent, dolça i estimu-
lant dels sentits, preuada
no només des del punt de
vista culinari o afrodisíac

sinó també literari. L’any passat ens
referíem a l’escriptor francès Ma-
xence Fermine i la seva tercera no-
vel·la, L’apicultor, una petita obra
mestra situada a finals del segle XIX,
a Provença, en la qual el seu prota-
gonista, Aurélien Rochefer, decidia
convertir-se en apicultor per amor a
l’or i a la mel.

El secret de les abelles, de l’escriptora
Gail Anderson-Dargatz, nascuda el
1963 a la Colúmbia Britànica (Ca-
nadà), té també com a eix central de
la seva història la mel i l’apicultura,
la fascinant tècnica de criar abelles
per aprofitar-ne els productes. La
novel·la està situada en una àrea
rural de la Colúmbia Britànica, on
l’escriptora ha viscut sempre.

La protagonista d’ El secret de les
abelles és l’Augusta, una dona d’uns
70 anys casada des de fa molt de
temps amb en Karl, un home més
gran que ella i amb qui no va tenir
un matrimoni feliç. De fet, el ma-
trimoni de l’Augusta ha estat mar-
cat per la mort de la seva mare –que
va ser el factor que la va portar a
contraure matrimoni als 18 anys– i
la complexa relació amb el seu so-
gre, l’Olaf, un home rude i poc
comprensiu que li impedia tot
marge de llibertat o autonomia.

Serà a través de l’apicultura i la
cria d’abelles que l’Augusta recupe-
rarà la seva llibertat, la seva inde-
pendència econòmica i autoestima
i, a partir d’aquell moment, podrà
donar al seu matrimoni una nova
oportunitat que li permetrà tor-
nar-se a enamorar d’en Karl. El secret
de les abelles és, en certa forma, una
obra autobiogràfica. Els pares de
Gail Anderson-Dargatz, Eric i Irene
–als quals està dedicat el llibre–,
van servir-li de model per al Karl i
l’Augusta, mentre que el personatge
de Gabe (el marit de la Joy, la filla
d’Augusta) està inspirat en Floyd, el
marit de l’escriptora, que va haver
de patir diverses cirurgies cerebrals
per un tumor.

Gail Anderson-Dargatz és una es-
criptora poc coneguda. El 1994 va
publicar un recull de contes, The Miss
Hereford Stories, i al cap de dos anys va
publicar The Cure for Death by Light-
ning, guardonat en diverses ocasions
al Canadà.

La segona novel·la d’Ander-
son-Dargatz es deixa llegir i és inte-
ressant per diverses raons. Està ben
escrita i manté l’interès del lector; la
seva estructura és curiosa (amb
constants retorns al passat i l’espera
de notícies de Gabe, ingressat a
l’hospital per sotmetre’s a una
complicada operació cerebral); re-
trata la realitat que es viu a les
granges de la Colúmbia Britànica,
alhora que fa interessants explica-
cions de la vida i el comportament
de les abelles. L’obra traspua també
la dolçor i la sensualitat de la mel.

ROBERT RAMOS

Doris Dörrie és cineasta i novel·lista

Literatura ‘light’

N A R R A T I V A

G E M M A C A S A M A J Ó

Doris Dörrie, ¿I ara, què?
Traducció de Marta Pera.

Editorial Columna.

Barcelona, 2002.

Q
ui busqui en la li-
teratura única-
ment distracció
pot aproximar-se a
la primera novel·la
de la directora de

cinema –ara escriptora– Do-
ris Dörrie. Però tot just evasió.
Ras i curt. Res més. ¿I ara, què?
se suma a la narrativa light
que, plausiblement, no es
quedarà a la cuneta i sabrà
trobar el seu locus en un col-
lapsat mercat editorial: el
consum de la paraula escrita
a fi i efecte d’aconseguir, gai-
rebé només, esbarjo.

De Doris Dörrie convé re-
membrar la seva primera
pel·lícula, Homes homes, que li
atorgà reconeixement a nivell
europeu a meitat dels vuitan-
ta. A partir de llavors traçà
una fèrtil trajectòria en el
camp del setè art i ara, amb
aquesta primera novel·la, en-
ceta la seva carrera literària.

CRISIS FAMILIARS
En ¿I ara, què? l’autora amal-
gama un conjunt d’històries
que tenen una arrel comuna:
l’èxode, la fugida que es ve-
uen obligats a abordar una
sèrie de personatges víctimes
d’una crisi familiar. De ma-
nera que el viatge –i específi-
cament el viatge en cotxe que
el pare i la filla emprenen fins
a un monestir budista– és el
motiu axial de la novel·la, la
medul·la arquitectònica d’un
relat satíric sobre els males-

tars postmoderns. A partir
d’aquesta columna es verte-
bren les històries secundàries
–flashbacks narratius que re-
cullen fragments del passat
dels personatges i que tin-
dran la funció específica que

el lector comprengui
millor els seus com-
portaments en el
present.

El llibre seria una
suggerent aportació a
la literatura de con-
sum sinó hi hagués
certa descompensa-
ció entre el recorre-
gut argumental –ben
girbat– i la identitat
expressiva –un vaivé
estilístic desnivellat i
que queda resolt a
voltes amb un cinis-
me afilat, a voltes
amb un humor des-
envolupat deficient-
ment–. I el resultat
esdevé vague: un relat
irregular i lleuger en
què s’explica un as-
sumpte greu. Tal ve-
gada excessivament
greu per a tanta lleu-
geresa.


