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Baltasar Porcel ha publicat trenta entrevistes

El país que no va ser
P E R I O D I S M E

A R N A U C Ò N S U L

Baltasar Porcel, L’àguila
daurada. Grans creadors a la

Catalunya del segle XX.
Destino. Barcelona, 2003.

P
rovar de fer històri-
a-ficció és sempre un
exercici estèril. I frus-
trant, és clar. Però
llegint les entrevistes

de L’àguila daurada la tempta-
ció resulta inevitable, perquè
pàgina rere pàgina, resposta
rere pregunta, els personatges
que Baltasar Porcel va anar a
trobar, fa més de trenta anys,
dibuixen un interrogant pu-
nyent, l’etern dubte: què hau-
ria estat del país sense la rasa
del 1936? Tot i que, com no
podia ser d’altra manera, els
trenta homes i dones (escas-
ses: només tres) entrevistats a
Serra d’Or i a Destino durant la
segona meitat dels 60 i la pri-
mera dels 70, no són tots els
que eren, formen un senat de
notables que hauria d’enor-
gullir qualsevol, inclosos els
més reacis a l’autocomplaen-
ça. Sí, és inevitable: escoltant
l’empenta, els projectes i el
pensament d’homes com ara
Pau Casals, Josep Trueta, Josep
Lluís Sert, Josep Carner i Pere
Bosch Gimpera, exiliats a la
flor de la vida, veient com
s’escapçava el gran projecte
nacional que el Noucentisme i
la República havien endegat,
recolzats per un fervor popu-
lar irrepetible, qualsevol lec-
tor rebrà un dosi de cofoisme,
tenyida del victimisme habi-
tual. “Em glorio [...] de pertà-
nyer a una cultura en la qual
els mites, tractats cara a cara,
aguanten i superen qualsevol
envestida i es revelen més sò-
lids i humans del que la ine-
fable propaganda catalanesca

havia anat vociferant”, con-
fessa Porcel. Que no ens agafin
urticàries: les dues primeres
parts del llibre, Un país ideal i
enfonsat i Un país enfonsat però en
lluita són el retrat d’una soci-
etat que avançava amb pas
ferm i somiava un futur es-
plèndid: homes i dones que se
sabien preparats i que estaven
avalats per la pròpia trajectò-
ria, quan giren la vista endar-
rere no poden evitar un to la-
cònic. “Sóc membre d’una ge-
neració que no serà apreciada
fins que haurà desaparegut”,
diu el doctor Trueta, abans de
parlar de l’esperit de supera-
ció que els dominava i de cul-
par del desastre els dirigents
polítics post-Prat de la Riba
(figura reverenciada per tots i
cadascun dels entrevistats):
“La política restà en mans dels
qui no sabien fer res”.

AMB EL DO DE LA CONVERSA
Vet aquí l’enorme força del lli-
bre, que devem a un escriptor
minuciós i amb el do de la
conversa com és Baltasar Por-
cel. La radicalitat de Josep Tru-
eta és de l’any 1968, però no ha
perdut gens de vigor, ni d’in-
terès: és una sorpresa per a tots
aquells que tot just vinculaven
el seu nom a l’hospital de Gi-
rona i a un parell de descober-
tes mèdiques sensacionals. I
passa el mateix amb la fran-
quesa pagerola de Bosch i
Gimpera, la ironia que Espriu
gasta amb naturalitat, l’apas-
sionament per la terra de Joan
Miró, que es considera un ho-

me obscur i pessi-
mista, el franquis-
me convençut de
l’abat Escarré –de
jove– i la por al ri-
dícul de tot un Joan
Oliver. Fins i tot
Dalí sorprèn: la seva
entrevista és un
monòleg en què
sembla que no to-
qui vores, però fa
massa evident el
personatge que in-
terpreta. A més, el
gust pel detall que
l’entrevistador uti-
litza per descriure
el físic d’aquestes
patums i apro-
par-nos l’entorn
que habiten, ens
serveix imatges ri-
ques en matisos:
des del pis decimo-
nònic on viuen els
germans Espriu,
fins al costum dels
historiadors Ramon
d’Abadal i Ferran
Soldevila de treba-
llar ajaguts, o la be-
llesa gèlida de Mer-
cè Rodoreda o la
solitud del mas Pla
o el discurs de Tarradellas
abans de passar per Madrid.
Entre totes, però, sobresurt
una estampa sensacional: una
anciana Frederica Montseny
que recorda els anys d’activis-
me anarquista i d’amor lliure,
mentre acaricia un siamès que
ronca a la seva falda.

A l’estil acurat de Porcel al-

guns lectors li retrauran l’a-
fany de protagonisme. És cert
que el mallorquí no amaga els
elogis que les patums li dedi-
quen, sovint disfressats d’espe-
rances vers la generació del
llavors jove novel·lista. Però
tampoc dissimula les crítiques
i, en tot cas, 30 anys després la
seva presència és un testimoni

necessari, la d’algú que forma-
ria part d’una possible quarta
part del llibre, després d’Un
país en recuperació i en ideal –la
tercera–, que tanca el volum.
Entre d’altres, conté un cara a
cara amb un Jordi Pujol a qui
falta any i mig per ser presi-
dent, i dubta si dedicar-se de

ple a la política
(“em costa molts
sacrificis”), tot i que
ja té clara la ideolo-
gia que marcarà
Catalunya els se-
güents 25 anys: “A
mig camí entre el
canvi profund i una
certa prudència, di-
guem anar una mi-
ca amb compte per
tal de no tirar la
casa per la finestra i
no posar el país en
dificultats”.

Consti, però, que
L’àguila daurada no
és un llibre sobre
política, sinó de
creadors. Ments
privilegiades que
escrivint, pintant,
component, pro-
jectant, dirigint o
simplement pen-
sant, i amb moltes
hores de treball a
l’esquena, van fer
cas omís a l’estultí-
cia imposada amb
tancs per aportar el
seu granet d’arena,
des de dins o a l’e-
xili, a la història de
la intel·ligència hu-

mana. I, fent-ho, van mantenir
viva la flama d’un país vençut.
No tots n’eren conscients, pe-
rò tant li fa: els devem una
obra magna que ennobleix el
nostre patrimoni i fa gran un
petit país, castigat i dubitatiu,
que necessita mites per mi-
rar-se el melic i consolidar el
discurs del si no fos.

El pes de la sotana
P E R I O D I S M E
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Alt com era,
amb l’aire
despistat
i abillat
amb sotana,
devia ser una
estampa xocant

Baltasar Porcel,
El drama i la mar. Entrevista
amb Jacint Verdaguer. Proa.

Barcelona, 2002.

C
al reconèixer l’origi-
nalitat de la propos-
ta: entrevistar Jacint
Verdaguer en horari
de prime time era una

jugada agosarada tot i que, ben
promocionada, garantia un
cert èxit d’audiència. El risc
venia, més aviat, de la banda
intel·lectual: ¿què en diria la
caterva pensant d’aquesta tro-
bada dantesca, en els llimbs
d’una Vallvidrera atemporal?
¿Seria l’aportació personal de
Porcel (amb el permís de Lluís
Homar) al centenari de mossèn
Cinto, o el reconeixement me-
diàtic oficial a una de les mà-
ximes figures de la literatura
catalana? Han plogut opinions
de tots els gustos, però no es
pot negar l’encert del novel-
lista mallorquí a l’hora de re-
crear una escena impossible
amb credibilitat i ritme, mal-
grat la interpretació massa
personal d’un poeta que, com
és sabut, tenia una amplíssima
biblioteca i no va quedar-se,

només, en la lectura de Zorrilla
i Mistral. Queda el dubte, però,
de si TV3 no va equivocar-se al
preferir-la al biopic de dos capí-
tols que els oferia Josep Maria
Benet i Jornet.

Sigui com sigui, passats uns
quants mesos de la darrera
emissió de l’entrevista, queda
el llibre: un volum múltiple
que acompanya el guió televi-
siu amb una reflexió de Porcel
sobre la recepció coetània i
posterior de l’obra, la vida i la
importància de Verdaguer, i
tanca amb un apèndix magní-
fic: els sis documents històrics
que van inspirar al novel·lista
el retrat d’un personatge hu-
mil i vanitós a la vegada, sabe-
dor de la seva popularitat,
convençut de la seva opció re-
novadora de la llengua, però
amb l’ànima turmentada del
qui se sap limitat pel propi
idealisme. L’estil d’aquestes
converses és una delícia: acos-
tumen a descriure una trobada
casual amb el poeta o una vi-

sita al seu modestíssim aparta-
ment del carrer Canuda, i en
fan una descripció física, amb
l’austeritat vestint-lo de cap a
peus, en fort contrast amb els
colors vius d’una Barcelona en-
febrida. Alt com era, amb l’aire
despistat i abillat amb sotana,
devia ser una estampa xocant,
una presència que no passava
desapercebuda per ningú, com
si l’envoltés l’aura que encara
avui duen certs poetes. El peri-
odista madrileny Luis Alfonso,
a més, ens serveix una biografia
breu però exhaustiva, que situ-
arà el lector que no sàpiga res
de la relació d’amor-odi de Ver-
daguer amb Jaume Collell, el
bisbe Morgades o el marquès de
Comillas. I de passada s’assa-
bentarà d’algun detall de jo-
ventut impagable, com és l’a-
nècdota que el fa campió d’una
cursa atlètica que li permet ad-
quirir una edició de L’Odissea
amb el duro del premi. Això sí,
els entrevistadors no es posen
d’acord amb els ulls: hi ha qui

els recorda negres, d’altres
apunten que blaus.

Les converses més interes-
sants són les que signen Josep
Pin i Soler i Apel·les Mestres,
perquè l’un i l’altre gosen po-
sar el poeta contra les cordes i
arrencar-li els mots més sin-
cers que mai devia pronunciar
sobre la seva condició de crea-
dor. Verdaguer parla d’un cèr-
col de ferro que l’oprimeix, de
l’ofec terrible que li suposa no

poder eixamplar horitzons
perquè entre la lira i la sotana
“ho he pensat molt... molt!...
però em quedo amb la sotana”.
És el drama d’un poeta que se
sap capaç de donar molt més
del que li permeten unes re-
gles i una jerarquia que, per a
més inri, no li han facilitat mai
les coses. Però prefereix ser-hi
fidel i deixar la seva obra sense
el que Pin i Soler anomena
“sinceritat, un tema que preo-
cuparà les generacions futu-
res”. Només té raó a mitges, és
clar, i no pel que fa referència
a l’obra poètica, sinó pels de-
bats que (no) ha generat. Fora
dels cercles universitaris, Ver-
daguer continua sent un poeta
amb barretina. Per això Porcel
té raó quan fa el paral·lelisme
entre la crucifixió metafòrica
de què va ser objecte mossèn
Cinto en vida i la situació ac-
tual de la literatura catalana,
molt menys coneguda a Espa-
nya ara que a finals del segle
XIX. Potser fóra hora de reco-
nèixer, però, que avui el cèrcol
de ferro l’imposen els mitjans
audiovisuals d’aquest país
nostre que posa estands amb
cava i pastes a Nova York,
Frankfurt i on calgui, paguen
les copes d’Antonio Gala i s’a-
punten tard, i a corre-cuita, al
centenari de Verdaguer.


