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Un somrient i casolà Terenci el 1991
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El jove Terenci, en una imatge de principis de la dècada dels 70: encara amb tot el futur
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Terenci, a la tele, convidat per la Trinca el 1987
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Després de l’estrena de ‘Hamlet’, amb Rosa Novell i Enric Majó el 1979
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L’últim faraó rebelMontse Frisach
BARCELONA

Prolífic, crític,
provocador, po-
pular, heterodox i
tremendament lú-
cid, Terenci Moix
ha estat un es-
criptor i un perso-
natge irrepetible i
únic per a la cul-
tura catalana.

E
ls primers anys en la
vida de Terenci
Moix són els de la
lenta però ferma
metamorfosi d’un

noi nascut en plena postguerra
en el si d’una família humil del
Raval de Barcelona –Ramon
Moix i Messeguer– en un bri-
llant escriptor enfant terrible de
la literatura catalana, ja reba-
tejat Terenci Moix, que sorgeix
a mitjans dels 60.

No és possible entendre l’es-
criptor, ni tampoc el personat-
ge de Terenci, sense tenir en
compte la seva infància, es-
plendidament evocada al pri-
mer volum de les seves memò-
ries i marcada per la seva mi-
tomania i l’autodidactisme vo-

raç, conformat a les sessions
dobles de cinema de barri, els
tebeos, les novel·les de segona
mà, el col·leccionisme de cro-
mos i de postals de cinema. L’i-
maginari literari de Terenci és
el fruit de tot això i se sosté en
tres pilars fonamentals: el món
de l’Antiguitat –Egipte, sobre-
tot, però també Grècia i Ro-
ma–, el cinema i l’òpera.

Després de l’escola, tocava
l’habitual d’aquella època en
una família com la seva: entrar
de meritori en alguna empresa.
Acabats els tres anys de dibuix
lineal a la Llotja, l’inquiet ado-
lescent va ingressar a treballar
en una impremta i a l’editorial
Mateu, on feia de retolador i on
fins i tot va acabar escrivint
dues novel·les policíaques, sig-
nades com a Ray Sorel.

La dècada dels 60 va ser per
Terenci un continu anar i venir
a l’estranger, a ciutats com Pa-
rís, Roma i Londres, estades que
es van convertir en autèntiques

fugides cap a un món de lli-
bertat i obertura intel·lectual i
sexual, impossible en la grisor
repressora del franquisme. A
Londres, precisament, Terenci
va començar a escriure La torre
dels vicis capitals i El dia que va
morir a Marilyn.

El 1965 Terenci va fer el pri-
mer intent per publicar, pre-
sentant El dia que va morir Ma-
rilyn al premi Nadal, traduïda al
castellà. Però la versió castella-
na tenia frases com “Son dos
quartos de diez” i va quedar en
cinquè lloc. L’editor Vergés li va
aconsellar que la refés en cata-
là. També va intentar que Joan
Sales, l’editor del Club dels No-
vel·listes, li publiqués la novel-
la, però Sales li volia tallar del
text totes les relacions homo-
sexuals. Terenci, òbviament,
s’hi va negar. La novel·la va
quedar finalista del Sant Jordi
el 1968.

A poc a poc, Moix va comen-
çar a introduir-se en els ambi-

ents de la cultureta i va entrar
a l’Escola Adrià Gual, on va co-
nèixer M. Aurèlia Capmany,
que el va ajudar molt. Com a
crític de cinema, va col·laborar

a les revistes Film Ideal, Fotogra-
mas i Tele/Estel. Eren també els
temps de la Gauche Divine, en
la qual Terenci va actuar com a
veritable enfant terrible de la li-

teratura, en un moment, expli-
cava, “que la cultura catalana
ho necessitava perquè era molt
puritana i encarcarada”. Mal-
grat el seu tarannà díscol, va
guanyar el Víctor Català el 1968
amb La torre... i la primera con-
vocatòria del Josep Pla el 1969
amb Onades sobre una roca deserta.
A més, no li van faltar polèmi-
ques: el 1969 pacta que li dona-
ran el Sant Jordi amb El sexe dels
àngels, mordaç retaule de la
cultureta plena de personatges
fàcilment reconeixibles, i final-
ment el guardó es declara de-
sert. L’obra, modificada, no va
sortir fins al 1992, després de
rebre el premi Ramon Llull.

Els anys 70 i principis dels 80
van estar marcats per més lli-
bres, viatges (Grècia, Egipte, el
Magrib, Mèxic, Estats Units) i
també per una certa retirada
dels ambients culturals. El seu
rostre es va fer popular gràcies
a la televisió amb programes
com Terenci a la fresca i Más es-
trellas que en el cielo.

Però el que va suposar un
abans i un després en la vida
d’aquest faraó rebel va ser la
concessió del premi Planeta el
1986 amb No digas que fue un
sueño, narració dels amors de
Marc Antoni i Cleopatra. La
novel·la és el rècord absolut de
vendes de Planeta, passant de
llarg del milió d’exemplars. Te-
renci havia entrat definitiva-
ment en l’estrellat.

Els últims anys de la seva vi-
da han estat una autèntica vo-
ràgine mediàtica, amb una
nombrosa producció literària,
com la trilogia de crítica social
formada per Garras de astracán,
Mujercísimas i Chulas y famosas,
una evocació de la França im-
perial –Venus Bonaparte–, més
somnis sobre l’Antic Egipte –El
amargo don de la belleza i El ar-
pista ciego, distingida pels edi-
tors fa uns dies amb el premi
José Manuel Lara Hernández– i,
sobretot, els magnífics tres vo-
lums de les seves memòries –El
cine de los sábados, El beso de Peter
Pan i Extraño en el paraíso–, mal-
auradament interrompudes
per sempre.


