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Julio Muñoz-Ramonet i Carmen Villalonga quan es van casar el 1949

Llegendes urbanes
A S S A I G

A D O L F B . X A N D R I

Xavier Muñoz, Muñoz-Ramonet. Societat
il·limitada. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

A
ls anys 40, a la Barcelona de
la postguerra, mentre el co-
mú de la gent passava amb
succedanis (xicòria i malta,
per exemple, en lloc de cafè),

uns quants bevien Moët Chandon... i
pixaven colònia. Literalment. O gaire-
bé. És el cas de Julio Muñoz-Ramonet,
que, després d’anar al lavabo, hi
acostumava a buidar una ampolla
sencera de Channel 5! Ho explica Xa-
vier Muñoz (Barcelona, 1927) a Mu-
ñoz-Ramonet. Societat il·limitada, una bi-
ografia novel·lada sobre la fortuna
més fabulosa nascuda a la Barcelona
de l’estraperlo, la dels germans Julio i
Álvaro Muñoz-Ramonet.

L’autor fa constar, ja a les primeres
pàgines, que no és pas família del seu
biografiat. No es tracta, doncs, del lli-
bre d’un nét desheretat i venjatiu. Si hi
ha un pòsit de rancúnia, és social i
política: la de qui, tot just un noiet a la
postguerra, pertanyia –diu– a una de
les moltes famílies que havien de viure
amb el cap cot, mentre els Muñoz-Ra-
monet eren tan poderosos que la gent
deia allò d’“en el cielo, Dios; y en la tierra,
los Muñoz”.

Llegim també a la introducció que
Muñoz-Ramonet. Societat il·limitada “és un
intent de transcriure el que ha recordat
molta gent i que mai no s’ha escrit or-
denadament. [...] La narració recull el
que la gent deia sobre el cas; es tracta
d’una mena d’acta notarial de la veu del
poble (¿veu de Déu?)”. L’autor també
reconeix que s’ha permès “algunes lli-

cències, d’altra banda evidents, per fer
entendre millor els personatges”.

Tanmateix, el lector té dret a dema-
nar-se si l’anècdota del Channel 5 és
biografia o llegenda. O si el relat de
l’estrena sexual, més aviat pusil·lànime,
de Julio Muñoz-Ramonet al Raval és vera
o només ben trobatta. O qualsevol altra
de les moltes anècdotes que Xavier
Muñoz atribueix al seu biografiat. Pel
broc gros de la veu popular, encara ei-
xamplat per l’apel·lació a la llicència li-
terària, s’hi escola també, per exemple,
l’atribució al bisbe de l’època (l’autor no
l’identifica; només pot ser el bisbe Mo-
drego) de pràctiques de pederàstia. Xa-
vier Muñoz dóna el rumor per acredi-
tat, i fins i tot n’arrenca una hipòtesi

sobre l’assassinat de Carmen Broto, la
rossa platí més espaterrant de l’època i
antiga querida de Julio Muñoz-Ramonet.
La seva teoria és que a Broto l’hauria fet
matar la policia franquista, després que
amenacés d’esbombar qui eren els cli-
ents dels seus negocis més tèrbols (trà-
fic de divises, droga, pederàstia): gent
d’upa, inclòs el senyor bisbe... Per fo-
namentar una especulació com aques-
ta, Xavier Muñoz no aporta dades no-
ves. El lector s’ha de limitar a fer-li o no
fer-li confiança.

UNA AMBICIÓ FABULOSA I PATÈTICA
Per tot plegat, Muñoz-Ramonet. Societat Il-
limitada, més que una biografia novel·la-
da, es més aviat un recull de llegendes

urbanes. Això no obsta que el retrat del
personatge sigui convincent, i que la
prosa de Xavier Muñoz resulti prou ca-
paç d’arrossegar el lector fins al final.
Julio Muñoz hi apareix com una figura
tragicòmica, d’una ambició fabulosa i
alhora patètica. Va fer els diners amb el
cotó, gràcies al favor dels militars a la
postguerra, i va treure més profit que
ningú de l’equació dominant aleshores:
“Escassetat + corrupció + inflació”. Des-
prés de la Unión Industrial Algodonera
va comprar Can Batlló, i més endavant
els grans magtzems El Siglo i Águila, i
després el Palau Robert del Passeig de
Gràcia, i el Palau del Marquès d’Alella, al
carrer Muntaner... Segons Xavier Muñoz,
Julio Muñoz-Ramonet era un empresari
dotat de vista, olfacte i coratge, però
mancat de cap sentit ètic i també (cosa
més perillosa a la supervivència del seu
imperi) de sentit de l’ordre i de la me-
sura. Amb un banc a Suïssa va pretendre
competir amb els banquers suïssos: es va
estimbar.

Tampoc a la vida privada va ser feliç:
volia un fill mascle, i va tenir quatre fi-

lles. Es va mig barallar,
o barallar del tot, amb
la seva mare, Florinda
Ramonet (una cerdana
que, des del dia del seu
casament amb Serafín
Muñoz, va deixar de
parlar català, si no era
per dir expressions
com “Pareces una ble-
da”). També va partir
peres amb els ger-
mans, Álvaro i Merce-
des, amb la dona, Car-
men de Villalonga,
amb el sogre, Ignacio
de Villalonga, presi-
dent del Banc Central,
enterrador de la banca
a Catalunya.

Però no, Julio Mu-
ñoz-Ramonet no va
morir arruïnat: encara
avui l’Ajuntament de
Barcelona i les seves
filles es disputen pa-
laus i obres d’art de la
seva herència.

Al fons dels ulls de Vincent

P O E S I A
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René Char, Els veïnatges de Van Gogh.
Versió catalana de Vinyet Panyella.

Cafè Central-Eumo.

Vic, 2003.

E
n l’embat extrem dels darrers
anys de vida de René Char
(L’Isle-sur-Sorgue, 1907-París,
1988) hi són plenament per-
ceptibles unes proximitats de

fons amb la figura i la personalitat
potents –massa sovint mitificades, és
cert!– del pintor Vincent Van Gogh,
més enllà de les evidents circumstàn-
cies de situació i d’entorn de cent anys
que separen tots dos creadors. Com bé
indica el títol del llibre –un dels dar-
rers volums que Char veié publicats en
vida–, ens endinsem en la frondositat
d’un veïnatge en vertical, sempre en
marxa i en construcció, no pas en el
desvelament d’una mera expansió de
paral·lelismes, d’afinitats, de referèn-
cies o d’admiracions que conduïssin a
una idea simplificada de consonàncies
o, fins i tot, d’identificacions possibles

de signe personal o bé artístic. Aquests
poemes i aquestes proses van ser es-
crits entre el 1982 i el 1984, pocs anys
abans d’un segon atac de cor fulmi-
nant i ja irreversible. El llibre aparegué
en edició de bibliòfil el 1985, i hi havia
hagut, el mateix any, una prepublica-
ció a les pàgines de Le Débat. I sigui dit
que fins vuit anys més tard no apare-
gué l’edició comercial del volum.

EL PAISATGE DE LA PROVENÇA
Aquests veïnatges en vertical de René
Char amb Van Gogh són atribuïts a
força més fondàries que l’estricta as-
piració –per més que portentosa–
d’unes compenetracions amb el pai-
satge emblemàtic de la Provença interi-
or, el paisatge dels ocres densos, dels
cimals i del foc del pintor holandès;
aquest paisatge hipertransformat per
tantes interpretacions alienes com es
vulgui i a bastament idealitzat, fins i
tot, per mans d’autors ben pròxims a
René Char (també al pintor), com ara
Alphonse Daudet, Frederic Mistral i el
mateix Jean Giono... “Cercant Van
Gogh –deixa dit amb enteresa Vinyet
Panyella en una nota extensa de lec-
tura que clou el volum–, apropant-se a

la seva tragèdia i al seu neguit, René
Char s’endinsava un cop més en les
profunditats del seu jo poètic per ex-
treure’n l’obscura resplendor dels ver-
sos i les proses que configuren Els veï-
natges de Van Gogh. D’aquesta manera,
el que hauria pogut ser un simple es-
ment geogràfic o toponímic prenia
una dimensió que defugia la immedi-
atesa”. En efecte, Char desplega en
aquesta vintena de composicions una
forta insistència cap a l’essencialitat i
la nuesa, amb tanta força en l’entranya
i en la sang dels poemes mateixos com
en la seva disposició formal o estruc-
tural: la llengua penetra en els versos
gairebé violentment per extreure’n
una música extrema que s’expandeix
obertament a dues cares confluents; la
sotragada de les pedres interiors, amb
ritmes de calculada parsimònia, al
costat de les sublimitats dels paisatges
exteriors –abrubtes i polsosos– altra-
ment també ambigües i desconcer-
tants, com “la terra que no deixava de
dubtar del proper destí dels humans”.

No es tracta únicament d’un clima o
d’uns contextos fets d’exhaustes con-
traposicions, per més situacions límit
que volguéssim mirar de descriure-hi,

sinó d’una redimensió d’un espai ex-
tensíssim en el poeta en què la vida i el
captiveri, els colors i el turment, el
dolor i el gest, les foscors i les pleni-
tuds, provoquen la consuetud (talment
en el cas de Van Gogh) per al més
creixent esclat creador. “Va ser així
com vaig trobar un home gens fatigat,
resplendint de privacions. Vaig sentir
un gran desig d’allunyar-me’n, però
vaig córrer al seu costat sense pen-
sar-m’hi!”.

LA PARAULA INTERIOR
La llengua pren, doncs, una impor-
tància cabdal en aquest curs insistent
cap a la nuesa i l’essencialitat. Lluny de
tot hermetisme, es fa plausible en la
poesia de René Char un predomini
volgut de la paraula interior, sense que
això suposi el desarrelament de la seva
posició física –no gens esquiva– en i
dins el poema. D’aquesta poesia pura,
així n’ha parlat Carles Hac Mor: “L’es-
criptura poètica de René Char, si bé
no és hermètica, ho sembla. I, per
tant, pot acabar sent inescrutable si el
lector cau en el seu mateix parany, o
sigui, si vol entendre racionalment
allò que no és pas racional, sinó poè-
tic, i que, fet i fet, no té res a veure
amb l’evanescència, perquè és tota
una altra cosa”. En el seu treball va-
luós de transport a la llengua nostra,
amb bon encert la poeta Vinyet Pa-
nyella es referma en l’ús del terme
versió i no pas en la denominació més
corrent d’estricta traducció.


