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El narrador Francesc Pané, amb bigoti, conversa amb Vidal Vidal

Homenatge al padrí
N A R R A T I V A

L L U Í S L L O R T

Francesc Pané, Tendres van ser els dies.
Pagès Editors. Lleida, 2002.

F
a uns quatre anys, l’editorial
Empúries va publicar la tra-
ducció al català d’una obra
francesa que arribava precedi-
da d’un sorprenent èxit, El pri-

mer glop de cervesa i altres plaers minúsculs,
de Philippe Delerm. Era un àlbum
d’instantànies narratives en què l’autor
descrivia, per exemple, el plaer d’assa-
borir un croissant sortit del forn. Tot i
l’exaltació dels sentits i l’exposició na-
tural i senzilla, el regust que et quedava
en llegir el llibre era: molt bé, i què?

A Tendres van ser els dies, Francesc
Pané parteix d’una premissa similar a
la de Delerm, l’exalta-
ció dels sentits, però
dota el contingut de
les vint proses del lli-
bre de profunditat
sentimental i ampli-
tud descriptiva.

Francesc Pané (les
Borges Blanques, 1955),
poeta i narrador i ac-
tualment regidor de
l’Ajuntament de Llei-
da, ens ofereix un ven-
tall de records autobi-
ogràfics centrats en la
seva infantesa al camp.
L’anècdota que condu-
eix cada narració és
prima, perquè el que
realment vol transme-
tre Pané són imatges
d’un passat recent, els
anys 50, al camp, però
que vistes des de l’urbs
semblen més llunyanes
en el temps. La percep-
ció d’aquells dies que
ens ofereix Pané mos-
tra un cert enyor del
passat i la duresa i les

estretors de la vida al camp, però sense
dramatitzar, sense teoritzar ni moralit-
zar. I tot a base de les descripcions de les
olors, els sons, les textures, els paisatges
i tota mena de sensacions que els re-
cords li evoquen. En alguns casos
aquests records poden ser comuns, cosa
que els acosta al tòpic (com el fragment
de l’escola franquista), però tampoc
penso que pretengui descobrir-nos la vi-
da, en general, ni la vida al camp, en
concret.

FIL CONDUCTOR DE GRUIX
Tot i que l’anècdota que sosté cada prosa
pot resultar poc vistosa, el fil que les
uneix totes té un gruix emotiu conside-
rable. Pané ret homenatge al padrí (l’a-
vi), el qual, de mica en mica i gràcies a
la mirada carregada d’admiració del seu
nét (el mateix Pané), va guanyant davant
nostre una personalitat tan entranyable

com interessant. És el padrí qui deixa el
pa tendre per als néts i es menja els ro-
segons, qui treballa fort, qui parla poc,
qui sap molt, qui, per preparar el jaç que
comparteixen, anima el seu nét “a fer un
parell de capitombes, fins que la bor-
rassa era ben arregussada. L’esteníem
novament, plana sobre la palla prèvia-
ment espoltida i anivellada altre cop”. I
el narrador, un Pané que de vegades és
infant, adolescent o adult, ens conver-
teix el padrí en l’autèntic protagonista
tot explicant com caminen junts, o com
l’escolta, o com l’afaita, o com li prepara
la picadura de tabac, o com l’acompanya
(el nét a l’avi) per primera vegada al bar
per prendre un soda-cafè...

El llenguatge de Pané, que ha exercit
de professor de llengua i literatura ca-
talanes, és molt assequible i agradable
de llegir, amb un bon nivell, tot i que,
encertadament, només es converteix en

protagonista quan el
lèxic específic ho re-
quereix. Hi ha alguns
petits errors (primer
són set germans i po-
ques ratlles després,
sis, o el padrí només
beu aigua i, tot seguit,
beu vi i sempre en té
una garrafa a casa...)
que desmereixen el
conjunt perquè li fan
perdre la credibilitat
del record desgranat
amb la calma del cap-
vespre, però penso que
és més just limitar-los a
la relliscada puntual.

Un llibre complex
dins la seva senzillesa i
subtil dins la seva cla-
redat. Un homenatge
al camp sense melan-
colies fàcils, sense fur-
gar les ferides que n’hi
ha prou de mostrar,
assumint que res no
dura per sempre, ni el
padrí, l’autèntic ho-
menatjat.

A S S A I G

Oratòria
política

J O R D I S E D Ó

Xavier Laborda, Comunicació
institucional i literatura de paperera.
Editorial 3 i 4. València, 2002.

X
avier Laborda és professor a la
Universitat de Barcelona i es
dedica a l’estudi de la comu-
nicació pública. És, doncs, un
autor que prèviament al llibre

del qual ens ocupem avui ja ens havia
ofert altres títols interessants sobre
aquest tema. Però el que ara ens ocupa
ultrapassa els límits de la lingüística i
de la sociolingüística i s’instal·la una
mica més enllà, ja que la intencionali-
tat última de l’autor és denunciar el
que hi ha darrere les bones paraules
simples i fàcils amb què sovint els po-
lítics s’adrecen als ciutadans.

Laborda, doncs, ha recollit un con-
junt de textos de l’àmbit municipal de
la ciutat de Sant Cugat del Vallès cor-
responents al període comprès entre el
1976 i el 1997, entre els quals hi ha
discursos, salutacions de festes majors,
editorials de l’alcalde al butlletí muni-
cipal, calendaris i altres documents que
podríem qualificar d’efímers perquè el
seu contingut té una vigència extre-
mament limitada en el temps i que,
precisament per aquesta condició,
semblen desproveïts de tota intencio-
nalitat política. L’autor, però, ens hi fa
notar tot un món de connotacions,
matisos, pressupòsits i subtils omissi-
ons que deixen al descobert de manera
fefaent la ideologia que destil·len. De
fet, el llibre té una clara intenció: des-
emmascarar el discurs efectivament
polític que, amb una pàtina de neutra-
litat, s’amaga darrere de comunicaci-
ons aparentment situades al marge de
la política i sortir al pas de certs tòpics
amb què sovint es caracteritza la tran-
sició política espanyola i els anys im-
mediatament posteriors.

ELS VEÏNS DE SANT CUGAT
A tall d’exemple i per tal que el po-
tencial lector es pugui fer una idea del
to del llibre, podem dir que Laborda
estableix fins a nou maneres diferents
de referir-se als veïns de Sant Cugat
recollides en els diferents documents
analitzats (estrangers, immigrants, fo-
rasters, turistes, immigrants de l’Estat
espanyol, nouvinguts –expressió a la
qual l’autor encara afegeix irònica-
ment la de noumarxats–, integrats,
sancugatencs d’adopció i sancugatencs
de sempre) i troba en totes aquestes
expressions els inconfessables prejudi-
cis i les perverses intencions que s’a-
maguen sempre darrere de qualsevol
eufemisme.

Comunicació institucional i literatura de
paperera és un llibre valent i de denún-
cia. De denúncia perquè furga despie-
tadament en una de les armes més
contundents de què disposa el polític:
la seva capacitat d’oratòria i les possi-
bilitats d’adreçar-se a audiències multi-
tudinàries, sobretot en ocasions en què
aquestes audiències es troben predis-
posades a escoltar sense el seu esperit
crític en estat d’alerta; i valent perquè
l’àmbit municipal és proper i amb
múltiples interrelacions, i qualsevol
denúncia que s’hi faci requereix una
dosi d’atreviment que és, si més no,
digna d’esment.

Sobre els àngels

P O E S I A

J O S E P M A N U E L S A N A B D O N

Tomàs Camacho Molina, Àngels a terra.
Trujal. Cambrils, 2002.

A
quest poemari de Tomàs Ca-
macho està dividit en dos
apartats. El primer porta per
títol De rius i lletres, i és un llarg
poema en què l’autor associa

la seua vida als llibres, cada espai on viu,
cada viatge, cada amor, cada experiència
vital va associada al fet de llegir, fins al
punt que moltes de les estrofes les en-
capçala amb un obsessiu llegint, fins i tot
arriba a expressar amb un punt d’ironia
aquesta passió lectora: “Llegint prospec-
tes de medicaments / per saber si pro-
duiran / un mal encara més terrible”.
Llibres i vida van indestriablement
units, fins al punt que una cosa no té
sentit sense l’altra: “Alternava la vida

amb la lectura / i la vida i la lectura s’a-
naven fonent en un mateix líquid”.

La segona part, Àngels a terra, és la que
dóna títol al llibre, i és una visió poètica
de la figura de l’àngel, que a tants poetes
ha inspirat, com ho demostren les onze
cites que encapçalen aquesta part del
llibre. En el primer poema expressa certs
dubtes sobre el seu encert en la tasca que
comença, tot i que ho fa amb ironia, un
recurs que està present en una bona part
de la seua obra, així, en el poema VIII,
fascinat per la figura de l’àngel, li pre-
gunta on li pot enviar un telegrama, en
el X se sent observat per l’àngel, en l’XI
fa una divertida referència a la paterni-
tat de sant Josep evocant la figura de
Pessoa, i en el XIII en què imaginant-se
que substitueix un àngel que està en
difícil equilibri dalt d’un campanar, es-
criu: “Gran és el perill que corre / qui és
guardià d’una ciutat / sobre el fil d’una
agulla / amenaçada pels llamps”.

Per què escriu sobre els àngels? La

resposta està en el poema V: “Perquè vi-
uen per les ales / entre la terra i el cel”.
Aquest és l’àngel que li interessa al poe-
ta, l’àngel que habita entre els homes,
l’àngel que plora del poema IV, o l’àngel
que acompanya l’ésser humà quan ha
construït un món que ja no és humà
com en el poema VI, o l’àngel que
acompanya la tomba de l’amic mort en
l’emotiu poema VII, i sobretot l’àngel
convertit en home en el poema XIV:
“Cansat de viure entre núvols / l’àngel va
baixar a terra”.

ESTÈTICA, HOMENATGES I QUALITATS
Però l’àngel li interessa també estètica-
ment, al poema II enveja la bellesa de
l’àngel, i en el III elogia la “delicada
textura” de les ales de l’àngel. L’àngel
apareix al poema XVI com a objecte
portador d’inspiració, i en successius
poemes s’homenatja Vicente Huidobro,
José Ángel Valente, Ángel Crespo i Blai
Bonet. Acaba aquesta part del llibre amb
un extens i fascinant poema, en què els
àngels inspiren els pintors i amb una
sola paraula defineix la qualitat més
destacada de cadascun d’ells.

Erudició, emoció, passió, bellesa, són
algunes de les qualitats que trobarem en
aquest llibre en què Tomàs Camacho
continua creixent com a poeta.


