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Joan Pons ha publicat un recull de quinze relats

Homes en solitud
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Joan Pons, Homes sols. Edicions Proa.

Barcelona, 2001.

D
esprés de publicar, ara fa
tres anys, una novel·la tan
esplèndida com El laberint
de les girafes (un llibre que
crec que no em cansaré

mai de recomanar) i de provar fortu-
na amb la narrativa per a joves amb
Remant cap al sol (premi Joaquim
Ruyra 2000) el menorquí Joan Pons
(Ferreries, 1960) ens presenta ara un
recull de quinze relats de llargada
diversa –el més extens té quaranta
pàgines i el més curt només tres pa-
raules– aplegats sota el títol genèric
d’Homes sols.

Tal com el títol dóna a entendre,
les històries que Joan Pons ha triat
per a aquest llibre són protagonitza-
des en la seva gran majoria per per-
sonatges masculins que, per uns o
altres atzars de la vida, es troben en
situació de solitud. Una solitud que
de vegades és volguda i d’altres és
purament accidental. Són històries
urbanes en què l’autor retrata les
petites neurosis que conformen la
nostra vida de cada dia i per les quals
circula un repertori de personatges
perfectament identificables per a
qualsevol lector.

HOMES EN PRIMER PLA
És una visió del món, la que projec-
ten aquests Homes sols, en què la pe-
ripècia important és la que trasbalsa
al protagonista de torn. La resta –i
molt especialment els personatges
femenins– queda en un premeditat

segon terme que possi-
blement sobtarà més
d’un lector. Pons repassa
sense gaires manies els
nostres vicis col·lectius:
la insolidaritat, la inco-
municació, el culte a les
aparences, l’individualis-
me... I ho fa a través d’un
conjunt d’històries de
factura desigual en les
quals, per damunt de la
impressió global que
projecten, solen emergir
amb força escenes i
imatges independents.

A Homes sols m’he tro-
bat amb històries que
m’han arribat a emocio-
nar (Ocells, En les profundi-
tats, Una molèstia persistent
i El problema de tenir un fill
superdotat, per exemple); i
amb altres que no dubta-
ria qualificar d’històries
sense suc ni bruc (Sem-
àfors, Una decisió difícil...).
Al costat d’això, hi ha un
parell de contes, Restau-
ració i Quasi Salinger o la
balada dels impostors, que,
sense que això vulgui dir
res en especial, són els
més extensos del llibre i
als quals, al meu parer,
els faltaria una mica més
d’elaboració. Sobretot al
segon, que sens dubte és
el que l’autor ha volgut afrontar amb
més ambició, ja que l’ha dotat fins i
tot d’una postil·la final bastant inne-
cessària.

D’altra banda crec que a aquestes
alçades un escriptor com Joan Pons,
dotat de recursos tècnics sobrada-

ment demostrats, no pot permetre’s
segons quines solucions narratives
per molt de moda que algú consideri
que estiguin. Digueu-me llepafils,
però després de Monzó crec que és
inadmissible descriure un personat-
ge com “el pare d’un fill que guanya

deu vegades més que ell” i anar-ho
repetint diverses vegades al llarg del
conte. I val a dir que això em sobta
especialment en Joan Pons. Un autor
que, precisament a El laberint de les
girafes va saber agafar un model tan
potent com Cien años de soledad tot
recreant-lo i fent-lo seu al servei de la
història –magnífica història– que

tenia entre mans.
Queda, però, intacte en

aquest llibre el talent de
Pons per crear mons sug-
gerents amb un sol parà-
graf o amb una sola
imatge. Jo n’he trobat
uns quants que no em
resisteixo a guardar-me
només per a mi i que
evoco ferventment: els
contactes furtius amb
una dona al supermercat
(Dom Pérignon), la descrip-
ció del desemparament
d’un home perdut a la nit
dintre d’un cotxe (Aer-
oport), els monòlegs im-
possibles camuflats de
diàleg entre un pare i un
fill (Evolució), la presència
latent d’uns frescos en
una façana (Restauració),
el diàleg telefònic de ma-
tinada entre dos germans
que fa dos anys que no es
tracten (En les profunditats) i
la imatge dels avions
nocturns que sobrevolen
la ciutat (El problema de
tenir un fill superdotat).

Espurnes d’alt voltatge
que estic segur que la
sensibilitat de cada lector
sabrà trobar i valorar en
la seva justa mesura. Pe-
tits moments que esquit-
xen aquí i allí aquest lli-
bre de Joan Pons que, co-

neixent la seva trajectòria, no el po-
saria a dalt de tot però que no em
desenganya en absolut de continuar
esperant d’ell una altra obra sorpre-
nent, ambiciosa i rodona com la que
va ser El laberint de les girafes. Vaja, que
ens la deu, com si diguéssim...

Memòria de la Transició
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Rafael Aracil i Antoni Segura (editors),
Memòria de la Transició a Espanya i

Catalunya. Sindicalisme, gènere i qüestió
nacional. Edicions Universitat de

Barcelona. Barcelona, 2002.

L
a instauració del règim fran-
quista va significar un trenca-
ment del projecte catalanista
que no s’havia de reprendre,
encara que amb unes noves

premisses, fins a finals dels anys cin-
quanta. Certament, la Catalunya dels
seixanta va experimentar una consi-
derable transformació de la seva es-
tructura econòmica i social que va re-
querir una profunda adequació del
catalanisme. Malgrat tot, la Catalunya
d’aquells anys va viure una notable
represa cultural i una renovada activi-
tat de l’oposició antifranquista. L’any
1969 es va crear la Comissió Coordi-
nadora de Forces Polítiques de Catalu-
nya que reafirmava el precedent del
Comitè Ametlla formalitzat sense par-
ticipació del PSUC a finals dels anys
cinquanta. La creació de l’Assemblea
de Catalunya el novembre del 1971 va
consolidar aquesta política unitària
que a través de la mobilització popular
aconseguia definir un programa cata-
lanista que recollia la reivindicació de
democràcia i autonomia política. La
qüestió nacional va ser precisament un

dels elements que va marcar el curs de
la Transició política a Espanya. En
aquest sentit, el segon volum de la
Memòria de la Transició a Espanya i Cata-
lunya, editat per Rafael Aracil i Antoni
Segura, aplega un seguit de treballs
referits a la qüestió nacional que
aporten un conjunt d’elements im-
prescindibles per entendre aquella
etapa històrica del nostre passat més
recent.

El volum, que es correspon a les po-
nències presentades en un curs orga-
nitzat pel Centre d’Estudis Històrics
Internacionals de la Universitat de
Barcelona, inclou quatre treballs dedi-
cats a l’evolució de la qüestió nacional
a Catalunya (a càrrec de Jordi Casas-
sas), Euskadi (Antoni Batista), Galícia
(Ramon Villares) i Andalusia (Miguel
Gómez), a més de la transcripció de les
taules rodones dedicades al procés de
pacificació a Euskadi –amb la partici-
pació de Kepa Aulestia, Joseba Egibar,
Txema Montero, Arnaldo Otegi i José
Luis Uriz– i a la reorganització auto-
nòmica de l’Estat –amb les interven-
cions d’Enric Argullol, Antoni Castells
i Àngel Castiñeira–. Tots tres ponents
coincideixen a subratllar que el procés

de descentralització que va resultar de
la Transició ha tingut un marcat ca-
ràcter administratiu i a considerar,
d’altra banda, que aquest no és un
procés tancat, tenint en compte que la
realitat social es transforma constant-
ment. Per la seva banda, Castiñeira
perfila amb encert una segona Transi-
ció a partir de la segona meitat dels
anys noranta. És el moment en què,
amb el referent de la reformulació del
futur de l’horitzó europeu i l’experi-
ència de vint anys d’Estatut, els partits
que han gestionat l’autonomia –del
CDC al PSC– incorporen una visió di-
ferent i delimiten noves teories que
ultrapassen l’autonomia i permeten
parlar de federalisme simètric o asi-
mètric o bé de sobirania compartida.

SINDICALISME I FEMINISME
El volum també repassa el paper del
moviment sindical i el feminisme du-
rant la Transició. Certament, el fran-
quisme no tan sols va significar la fi de
l’autonomia de Catalunya, sinó també
la repressió de les reivindicacions
obreres i el confinament de la dona en
l’àmbit familiar. Carme Molinero i
Antonio Ribera revisen l’activitat del

moviment sindical a Catalunya i Espa-
nya i destaquen el protagonisme del
moviment obrer durant la transició a
la democràcia. La modificació del ma-
pa sindical dels anys trenta, l’aparició
de Comissions Obreres, el col·lapse del
sindicalisme oficial, les polítiques de
concertació, la subordinació al ritme
marcat pel procés polític i la singula-
ritat catalana són alguns dels temes
tractats per Molinero i Ribera.

Mary Nash i Judith Astelarra situen
la memòria i vivències del moviment
feminista durant la Transició a Cata-
lunya i Espanya. La lluita per la igual-
tat de drets, l’accés de les dones a
l’àmbit públic, el significat de la doble
militància dins el moviment feminis-
ta, la transcendència de les Jornades
Catalanes de la Dona de maig del 1976
i la progressiva introducció en l’agen-
da política dels temes feministes es
complementen amb la transcripció
d’una taula rodona en què protago-
nistes d’aquell moment, com ara Eu-
làlia Vintró, Empar Pineda i Magda
Oranich, ens recorden que la mobilit-
zació feminista va tenir un paper evi-
dent com a motor de les transforma-
cions socials de la Transició.


