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Porcioles fent un discurs en un acte oficial quan era alcalde de Barcelona

Porcioles, un alcalde megalòman
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R
ecentment han apa-
regut dos llibres so-
bre la figura de Josep
Maria de Porcioles i
Colomer (1904 -

1993), alcalde franquista de
Barcelona durant el període
1957-1973. Són dos treballs
complementaris de reflexió so-
bre l’època i el personatge a
través del testimoni dels col·la-
boradors fidels, dels rivals dins
de l’entramat franquista i dels
opositors del règim. El primer,
Porcioles, catalanisme, clientelisme i
franquisme, ha estat escrit per
Martí Marín i Corbera, doctor
en història contemporània i
professor de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. L’assaig
de Marín contrasta les opinions
de les diferents visions sobre
l’alcalde Porcioles a través de
tres eixos: l’origen del perso-
natge abans d’esdevenir alcal-
de, l’entramat governatiu en el
qual va treballar i el paper que
va representar en un món en el
qual ningú –ni ell mateix– no
podia apostar de debò per una
opció reformista i, molt menys,

catalanista, perquè mancava la
condició imprescindible: la de-
mocràcia política.

EL PODER DE FALANGE
L’autor estudia el franquisme a
Catalunya, des del mateix any
de la victòria, el 1939, i, sobre-
tot, analitza el poder de Falange
en els municipis. Hi parla del
paper anticatalanista dels al-
caldes franquistes de primera
hora, lacais de Franco a Barce-
lona, com ara Miquel Mateu, el
baró de Terrades, i Antoni Ma-
ria Simarro. La importància
que el règim donava a Barcelo-
na va fer que el mateix Caudillo
s’atorgués el dret de nome-
nar-hi els alcaldes. Josep Maria
de Porcioles, notari de professió

i home de dretes, secretari de la
Lliga de Balaguer (1933-1936),
va ser empresonat el 1936 per
la República però va ser allibe-
rat un any després. Va fugir de
Catalunya i va passar a l’ano-
menada Zona Nacional. Porcio-
les, després de la victòria fran-
quista, va seguir una carrera
política ascendent: delegat pro-
vincial a Lleida de l’Auxilio So-
cial de les FET i les JONS
(1938-1940), president de la Di-
putació de la mateixa província
(1940-1943), director general de
Registres i Notaries del minis-
teri de Justícia (1943-1945), se-
cretari del patronat d’habitat-
ges del Congrés Eucarístic de
Barcelona (1952) i, finalment,
alcalde de Barcelona.

Marín es capbussa en l’etapa
municipal de Porcioles i analit-
za la megalomania de l’alcalde
per fer una ciutat metropolita-
na i promoure el nom de Bar-
celona al món. Situa l’alcalde
davant dels grans projectes ur-
banístics i la idea de la cons-
trucció de la Gran Barcelona. El
llibre de Martí Marín és una
contribució de primer ordre al
coneixement de la ideologia
d’un sector important de la
burgesia catalana durant el
franquisme.

AUTORA DE DOCUMENTALS
L’altre llibre, Les Barcelones de
Porcioles. Un abecedari, ha estat
escrit per la periodista M. Do-
lors Genovès, autora de diver-

sos documentals de recupera-
ció de la memòria històrica,
entre els quals destaquen Ope-
ració Nicolai (1992), L’or de Moscou
(1994), Joan March, els negocis de la
guerra (2003) i Abecedari Porcioles
(2004). Precisament aquest dar-
rer documental és la base d’a-
quest llibre sobre l’exalcalde de
Barcelona.

Les Barcelones de Porcioles recull
l’opinió dels que van treballar
al seu costat, els que el van
combatre i els que el van esti-
mar, els quals posen també al
descobert les interioritats de
l’Ajuntament en l’època fran-
quista i donen informació per
entendre la Barcelona d’ara
mateix. La visió megalòmana
de Porcioles va provocar encerts
i errors greus i, per tant, sem-
pre ha despertat veus de suport
i opinions de rebuig.

M. Dolors Genovès ens ofe-
reix el testimoni de trenta-tres
persones que responen a tota
mena d’interrogants sobre la
vida i l’obra de l’alcalde Porcio-
les. No hi ha unanimitat, òbvi-
ament, a l’hora de presentar la
figura de Porcioles i, així, ca-
dascú dels entrevistats mani-
festa el seu adjectiu per quali-
ficar l’exalcalde: afable, autorita-
ri, destructor, modern, intel·ligent,
falangista, populista, franquista, so-
miador, impopular, visionari... Al-
guns dels noms dels entrevis-
tats són Jordi Pujol, Narcís Ser-
ra, Jordi Borja, Oriol Bohigas,
Eduardo Tarragona, Josep Ma-
ria Cadena, Eugeni Giralt, Ra-
fael Pradas, Josep Maria Huertas
Claveria, Salvador Tarragó, Jo-
sep Maria Sòria, Albert Pons
Balón i Manuel Campo Vidal.
En el pròleg, l’actual president
de la Generalitat, Pasqual Ma-
ragall, manifesta: “La seva arri-
bada el 1957 al capdavant del
govern municipal actuà com a
revulsiu en una ciutat ensopi-
da, mancada d’energies. La
modernització va ser el seu
repte principal”.

Gebre i sol
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Ramon Farrés, D’un lloc a
l’altre. Editorial Galerada.

Barcelona, 2005.

D
e tant en tant, la
meva memòria to-
pa amb uns versos
plens de misteri de
Ramon Farrés (del

llibre Trenta-set poemes en forma
de finestra, del 1997) que diuen:
“Hi ha cadàvers d’animals /
–vora els camins, / per les vo-
reres dels carrers, / a la porta
de casa– / amb ulls brillants de
serenor”. Ara que he consultat
el llibre, per certificar que la
citació que em deia de memò-
ria es corresponia amb la rea-
litat impresa dels versos (que
no s’hi corresponia del tot,
mot per mot, però per això
consultem els llibres llegits),
m’entretinc, una mica més
enllà, en el poema Ègloga, que
explica el comiat d’una parella
a l’andana d’una estació de
tren. L’experiència ja s’ha fet
record, i una de les veus que
dialoguen, al final del poema,
reflexiona així mateix sobre
aquest record concret: “–Per-
què dins meu ja s’ha impreg-

nat per sempre / d’aquella
llum tan especial amb què els
records / es tornen mites”.

Aquest dietari amb dates,
però amb dates barrejades
–Farrés fa servir una mena de
tècnica de calidoscopi–, es
funda, sovint, en records im-
pregnats d’una llum especial,
que en garanteix la presenta-
ció gairebé mítica. I, a la vega-
da, totes aquestes escenes, tot
aquest anar d’un lloc a un al-
tre, d’un país a un altre (Ale-
manya, Itàlia, Tanzània, Espa-
nya, Catalunya, el País Valen-
cià...), tot aquest tràfec d’anys,
d’anar d’un any a un altre, i tot
aquest patrimoni de la memò-
ria és mort, però recordat en
les pàgines d’aquest llibret de
prosa tensa –de prosa volgu-
dament poètica, en definitiva–
té encara els ulls brillants de
serenor.

El dietari abraça un període
de gairebé vint anys, però Far-
rés ha distribuït el material no

pas de manera cronològica, li-
neal. En les notes més recula-
des en el temps, per exemple,
no es podia ni sospitar l’actual
tirania dels telèfons dits mò-
bils. En un dels textos més re-
cents, de febrer del 2001, el
mòbil d’una noia que viatja en
un tren alterna, en l’atenció de
la propietària, amb un exem-
plar de les poesies d’Emily
Dickinson. Una anotació sicili-
ana del 1983 conviu amb una
altra de bavaresa del 1998. La
precisió cronològica –a banda
aquesta ordenació que deu
cercar una veritat estètica o
poètica– resulta, també, rela-
tiva: allò de Sicília passava
l’agost del 1983, mentre que el
sibaritisme cerveser del narra-
dor sorgeix l’estiu del 1998.

LA MORT D’ANNA DODAS
L’agost del 1984, Farrés fa un
viatge a Itàlia, amb la seva
companya, la poeta Anna Do-
das. Tres anys més tard, l’estiu

del 1987, anota: “L’Anna, de
sobte, ho emplena tot amb la
seva absència” (Dodas havia
mort l’estiu anterior). El ma-
teix 1984 ens dóna un dels
passatges més estremidors del
llibre: la pujada a l’Etna. Es re-
produeix aquí aquell misteri a
què he fet al·lusió, en citar el
primer poema de l’autor. I és
que Farrés, no sé si per tarannà
o per la seva familiaritat amb
certs escriptors alemanys que
ha traduït al català, té una ti-
rada a furgar en el misteri de
l’existència (una tirada, però,
que no arriba mai al nihilisme
de Bernhard, posem per cas):
“La placidesa d’aquell capves-
pre ens l’hauria fet oblidar fà-
cilment si no fos que el dúiem
impressionat ja per sempre
molt endins, en algun lloc
també desconegut de la nostra
ment”.

Altres anècdotes i reflexions
doten el text d’una gràcia par-
ticular; una gràcia que, en al-

guns casos, i salvades totes les
distàncies, pot fer pensar en
textos de la naturalesa especu-
lativa del Watermark, de Joseph
Brodsky, amb la seva radiogra-
fia aguda de Venècia i l’ull de
l’escriptor com a principal
protagonista. Per exemple,
quan Farrés disserta sobre el
contrast de civilitzacions entre
Alemanya i Itàlia a propòsit
d’un bitllet de tren no adquirit
(som a Itàlia), o quan ironitza
sobre la perfecció del model so-
cial germànic: “Al final aprens
que a Alemanya fins i tot un
avortament és un esdeveni-
ment feliç: net, acurat, còmo-
de”. Aquest aparent “anar a
l’hora” col·lectiu, però, no ex-
clou una hipotètica desgràcia
individual: “Les persones, a
Alemanya, són tan infelices
com arreu”.

Voldria destacar, encara, un
capítol molt divertit. El de la
família napolitana, amb la
qual l’autor congenia de se-
guida –que, amb les pàgines
de l’Etna, es compta entre les
millors que aplega el llibre–.
Un dietari remarcable, doncs,
que peca més aviat per defecte
–una cosa que, davant la ver-
bositat de tants autors de l’ho-
ra, no puc sinó destacar com
un factor d’allò més positiu.


