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LLIBRES RECUPERATS

Josep
Montanyès

O R I O L I Z Q U I E R D O

J.V. Foix, Antologia poètica. Diputació

de Barcelona. Barcelona, 1993.

V
aig tractar poc Josep Monta-
nyès. Si no ho recordo mala-
ment, un dia de fa una mica
més de deu anys em va trucar.
Aleshores jo era responsable

d’Edicions Proa i ell de les publicacions
de la Diputació de Barcelona. Cada any el
president de la Diputació feia arribar a
tot el seu personal, i això incloïa funcio-
naris de biblioteques i mestres, un llibre
d’obsequi per Sant Jordi. Montanyès va
pensar que el més oportú, vista la iden-
titat de l’entitat, de molts dels destinata-
ris i de la data, era trobar un regal d’un
cert gruix, vull dir pel que fa al contin-
gut, que anés més enllà dels previsibles,
i cars, volums enormes farcits de foto-
grafies sobre temes tan vistosos com, so-
vint, prescindibles. D’un cert gruix, com
ho podia ser un llibre de poesia. Va néixer
així la col·lecció Llibres d’Abril.

En Montanyès es va adreçar a Proa, se-
gur, perquè era l’hereva de la col·lecció Els
Llibres de l’Óssa Menor, la de més història i,
potser, prestigi del panorama editorial
del moment. Havia estat creada per Josep
Pedreira l’any 1949, vorejava el centenar
i mig de títols i devia confiar que del seu
catàleg en sortiria el que desitjava. Crec
que no li va fallar l’olfacte. Una de les lí-
nies encetades per Pedreira, i que conti-
nuava, era l’edició d’antologies dels pri-
mers poetes catalans contemporanis.

Va obrir la nova col·lecció l’Antologia
poètica de J.V. Foix editada el 1978, en
ocasió del 85 aniversari del poeta, amb
tria de Marià Manent (que havia espigo-
lat els poemes de Sol, i de dol i Onze Nadals
i un Cap d’Any), Pere Quart (d’Allò que no
diu ‘La Vanguardia’), Josep Romeu (de
L’estrella d’en Perris i Darrer comunicat),
Gabriel Ferrater (de Les irreals omegues),
Albert Manent (d’On he deixat les claus...,
Desa aquests llibres al calaix de baix) i Pere
Gimferrer (de Gertrudis, KRTU i Tocant a
mà). L’atzar va fer que aquella reedició
coincidís amb el centenari del naixe-
ment del de Sarrià.

LES ANTOLOGIES DE J.V. FOIX
La iniciativa, segons Montanyès, va ser
molt ben acollida. I devia ser així, per-
què, al llarg de mitja dotzena d’anys, si
no més, Llibres d’Abril va reeditar les an-
tologies del fons de l’Óssa Menor de Foix,
Sagarra, Pere Quart, a més de les obres
Les cançons d’Ariadna, de Salvador Espriu,
i Poemes de l’Alquimista, en edició revisada
i considerada definitiva per l’autor, de
Josep Palau i Fabre, i potser algun altre
que ara no recordo. Els llibres, repicats
de cap a cap pel servei de publicacions
de la Diputació, amb un disseny auster i
efectiu, i cobertes de Laia Montanyès, en
què la inicial del cognom de l’autor
adoptava tot el protagonisme, en cal·li-
grafia anglesa i estampació al vernís,
duien un petit proemi del president de
la Diputació.

Va ser molt fàcil treballar amb Mon-
tanyès. L’acord sobre la relació de títols
i sobre les condicions econòmiques va
ser tan fàcil, que ens vam haver de veure
una vegada l’any, al seu despatx de la
Diputació, les primeres vegades, i inter-
canviar només una trucada després.
Hauria preferit discutir una mica de tant
en tant. Aleshores podria haver après
més coses del seu saber fer.

MIAN KHURSHEED / REUTERS

Un grup de talibans a Kandahar el 2001

Crònica personal
d’un reporter de guerra

A S S A I G

D A V I D C A M I N A D A

Toni Arbonès ens
mostra les seves
vivències personals
i professionals
al Pakistan
i a l’Afganistan

Toni Arbonès, Històries d’una guerra
invisible. Cròniques d’un reporter al

Pakistan i a l’Afganistan.
Columna. Barcelona, 2002.

E
ls llibres sobre enviats espe-
cials a conflictes bèl·lics sus-
citen interès en el mercat
literari i editorial. No en va,
després de la guerra contra

el règim dels talibans a l’Afganistan
–perseguint els còmplices i protec-
tors d’Ossama bin Laden– i davant
l’amenaça d’una segona Guerra del
Golf per derrocar Saddam Hussein, la
guerra planetària contra el terroris-
me i els periodistes que fan les male-
tes per desplaçar-se a qualsevol part
del món per viure-la i narrar-la en
primera persona s’ha consolidat com
una preuada mercaderia per escriure
i emplenar llibres.

Molt ha plogut des de l’excel·lent
novel·la sobre periodistes Notícia
bomba (Scoop, en la seva versió origi-
nal) de l’escriptor anglès Evelyn
Waugh (1903-1966). En aquest llibre
(Waugh va escriure’l el 1938 inspi-
rant-se en les guerres d’Abissínia i
Espanya), el novel·lista fa una ferotge
sàtira sobre el món del periodisme,
els enviats especials, la informació i
la desinformació.

La novel·la està plena de despro-
pòsits i situacions càustiques i bur-
lesques. William Boot, col·laborador
del Daily Beast amb la secció Exube-
rància (sobre rosegadors, flors silves-
tres i cants d’ocells), és enviat, per un
error, a cobrir un conflicte bèl·lic a
Ismailia, a l’Àfrica. Boot marxarà,
amb criat i equipatge immens inclòs,
a informar d’aquesta nova guerra i
viurà un seguit d’experiències que
serviran a Waugh per fer una dura
crítica dels mitjans de comunicació i
dels periodistes estrella. Fruit de la
seva època, Boot contacta amb els
responsables d’Internacional del
Beast i envia les seves cròniques
–personalíssimes– a través del telè-
graf. Molt han canviat les coses i ac-
tualment els enviats especials viat-
gen amb sofisticats ordinadors per-
sonals i telèfons via satèl·lit.

Al llegir Històries d’una guerra invisi-
ble. Cròniques d’un reporter al Pakistan i a
l’Afganistan, del periodista de Catalu-
nya Ràdio Toni Arbonès, he pensat
inevitablement en aquest Notícia
bomba. Òbviament, Toni Arbonès no
és William Boot. Arbonès és un peri-
odista bregat en informació interna-
cional i ha cobert per a la seva emis-
sora diversos conflictes bèl·lics, com
ara la Guerra del Golf (1991) i la
Guerra de Kosovo (1999).

En aquesta ocasió, i aprofitant el
ressò mediàtic que ha tingut la guer-
ra contra Al-Qaida, Toni Arbonès ha
escrit una obra, a cavall entre el llibre
de viatges i la crònica periodística,
sobre les seves vivències personals i
professionals al Pakistan i a l’Afga-
nistan, on va anar d’enviat especial

poc després de l’ensorrament de les
Torres Bessones de Nova York. Indis-
cutiblement, Arbonès aprofita l’inte-
rès del món editorial i de l’opinió
pública. De fet, aquest interès també
l’han rendibilitzat d’altres periodis-
tes, com Eduard Sanjuán, reporter de
TV3, que acaba de publicar Detrás de la
cámara recollint el seu llarg periple
per conflictes bèl·lics.

Toni Arbonès compon un llibre viu,
amb un estil ràpid i, en certa manera,
espontani i improvisat. Històries d’una
guerra invisible, que consta de 21 capí-
tols, es pot dividir clarament en dues
parts corresponents als dos períodes
en què va estar d’enviat a la regió. En
una primera part, centrada en l’ex-
periència al Pakistan, Arbonès expli-
ca la seva arribada a Islamabad, els
primers dies a l’hotel Marriott, la
trobada amb altres col·legues de pro-
fessió, els viatges a Rawalpindi i Chi-
tral. L’autor reflexiona sobre la feina
del periodista –cita diverses vegades
Ryszard Kapuscinski i el seu llibre Los
cínicos no sirven para este oficio– i des-
criu la pobresa i el subdesenvolupa-
ment (gairebé d’època medieval) de
moltes regions pakistaneses: “Haví-
em retrocedit dos mil anys d’història.

Del luxe del Marriott i les comunica-
cions via satèl·lit, havíem anat a parar
enmig d’un pessebre vivent on els
actors eren gent real i la seva super-
vivència no era teatre”, escriu. Des-
cobrim també bromes internes de
periodistes, com el sobrenom donat a
l’ambaixador dels talibans al Pakis-
tan, Abdul Salam Zaef, Fiful, i anèc-
dotes viscudes en altres viatges.

La segona part del viatge –un cop
ja s’havia produït la caiguda del rè-
gim taliban a Kabul– està més cen-
trada en l’Afganistan, i el periodista
es desplaça a Quetta, Chaman (a la
frontera afgano-pakistanesa) i Kanda-
har, on visita les ruïnes de la casa del
mul·lah Omar.

Toni Arbonès incorpora al seu diari
personal les converses que mantenia
amb els companys de la redacció a
Barcelona i les cròniques que va en-
viar des de la regió. Hi ha també un
petit àlbum fotogràfic del viatge així
com un breu i recomanable pròleg
del professor d’estudis tibetans Josep
Lluís Alay.

Històries d’una guerra invisible. Cròni-
ques d’un reporter al Pakistan i a l’Afga-
nistan està escrit d’una manera es-
pontània i directa, amb un estil col-
loquial. I igual com el periodista es-
criu amb la pressió del tic-tac del re-
llotge, Arbonès confecciona una pro-
sa viva però també, d’alguna manera,
precipitada. El llibre no dóna claus
geopolítiques de la guerra. Però, in-
qüestionablement, aporta un relat
personal de la primera guerra del se-
gle XXI i de com els enviats especials
treballen en un entorn hostil i colpe-
jat per la violència. I aquesta era, em
sembla, la pretensió principal de
l’autor.


