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Afinals de juny de 2001 vaig assistir a la
presentació del llibre Ai, que bé!, una
miscel·lània en homenatge a Marta
Mata que recollia el testimoni afectuós

i entusiasta de persones de diverses formacions i
ocupacions que volien celebrar el seu setanta-
cinquè aniversari. Quan vaig ser a casa li vaig es-
criure una llarga carta de la qual transcric alguns
fragments a continuació:

“LLEGEIXO ‘AI, QUE BÉ!’ SOBRE LA MARXA, en desordre i
m’aturo en els textos que, d’entrada, em criden
més l’atenció. És un llibre esplèndid. Si m’ho per-
mets, però, et diré que, per a mi, només hi falta
una cosa: que algú m’hagués donat l’oportunitat
de col·laborar-hi.

”DE L’ÚNICA ÈPOCA QUE ENS VAM RELACIONAR de mane-
ra sovintejada, i d’això ja fa més de 40 anys, hi ha
alguns detalls que recordo com si haguessin pas-
sat fa una setmana, només. Il·lustrant el text tan
bonic de Joan Solà, retrobo aquell dos cavalls en
què vaig tenir ocasió de viatjar alguna vegada..

”EM VA IMPRESSIONAR COM VAS MODIFICAR l’opinió del-
consell de redacció de Cavall Fort en relació a La
cabra d’or, el primer dels articles de Maria Novell
que més tard es van aplegar al Viatge per la his-
tòria de Catalunya, de La Galera: la història del
país vista des del cantó dels que la pateixen, no
pas dels que se n’aprofiten, una visió ben d’es-
querres.

”UN DIA QUE A CAVALL FORT VOLÍEM PARLAR del teatre
grec, se’m va fer confiança perquè ho demanés a
Maria Novell. La Maria, que tenia set de ser útil,
no s’ho va fer dir dues vegades i, a més, hi va afe-
gir aquell treball de l’arribada dels grecs a Empú-
ries. Un text que ens va relliscar fins que vas arri-
bar tu, el vas llegir i, tot seguit, ens vas dir que ens
hi fixéssim bé perquè era molt interessant i esta-
va tan ben pensat com escrit. Quan el vam relle-
gir, hi vam descobrir les virtuts i possibilitats que
ens havien passat per alt.

”LLEGEIXO EL QUE EXPLICA ALBERT JANÉ en relació a la
teva sortida de la revista, imprecisa, sense una
data determinada. De mica en mica te’n vas allu-
nyar perquè la cosa ja funcionava i cada dia se’t
reclamava més dedicació en d’altres camps rela-
cionats amb l’ensenyament. És el mateix que va
passar amb Ramon Fuster i Rabés. Imagino que
tots dos vau considerar que amb l’empenta de

Josep Tremoleda i les aportacions dels altres: Al-
bert Jané, Llucià Navarro, Ricard Tusell, Martí
Olaya i jo mateix, ja n’hi havia prou. Les coses ana-
ven canviant i, per fortuna, s’obrien uns camins
que necessitaven la vostra dedicació”.

MÉS QUE EN D’ALTRES CAMPS DE LA PEDAGOGIA, en què
les seves idees s’han concretat en textos, és difícil
documentar el pes de Marta Mata a Cavall Fort a
través dels índexs de la revista. La seva emprem-
ta es va materialitzar en la línia que vam seguir,
en la filosofia que inspirava la selecció de textos,
contes, articles i historietes. Quan excel·lents pe-
dagogs discrepaven de la necessitat d’incloure-hi
còmics –“uns dibuixets en què les paraules apa-
reixen en el núvol que surt de la boca del perso-
natge”, deien, amb cert menyspreu–, la Marta va
defensar la utilitat d’aquesta forma narrativa. Ella
mateixa hi va participar. Recordo un article seu,
A dins la casa, ben fragmentat per facilitar tot
d’il·lustracions, una forma innovadora i àgil, entre
la narrativa tradicional i el còmic. I no va tenir res
a dir, al contrari, a l’aparició, ja en el número 17
de la revista, de les primers historietes de La pa-
trulla dels castors i de les Aventures de Jan i Tren-
capins.

EN EL MEU RECORD, ENCARA, LA SEVA PONÈNCIA sobre els
llibres i revistes infantils que va presentar en unes
jornades que va organitzar el Ministerio a Barce-
lona a la dècada dels seixanta, i en les quals vam
haver de participar els redactors de Cavall Fort
per obtenir el diploma que es feia imprescindible
per a poder col·laborar en qualsevol revista infan-
til. La Marta Mata va impressionar l’auditori quan
va fer una decidida defensa dels continguts
d’aquestes publicacions, els quals no es va estar
de repetir que s’havien d’integrar a la llengua i el
país dels seus destinataris.

EL SEU CONTE EL PAÍS DE LES CENT PARAULES, que la Ga-
lera va publicar en la versió narrativa i teatral,
s’ha representat a càrrec de Marduix Titelles en
el Fòrum de les Cultures, amb un apèndix escrit
expressament per a l’ocasió: La paraula dels
cent Països.

A LA JA MOLT LLARGA LLISTA DE COL·LABORADORS fidels
de Cavall Fort que han desaparegut, ara hi hem
d’afegir l’estimada Marta Mata, que tant ens va in-
fluir i guiar quan tots plegats érem uns aprenents.
El seu record ens estimularà a millorar cada dia la
nostra feina sempre a favor dels nostres infants.

UNA FEINA SEMPRE EN FAVOR
DELS NOSTRES INFANTS Joaquim Carbó Escriptor

MartaMata i ‘CavallFort’

“A la ja molt llarga llista de
col·laboradors fidels de ‘Cavall
Fort’ que han desaparegut, ara
hi hem d’afegir l’estimada
Marta Mata, que tant ens va
influir i guiar quan tots plegats
érem uns aprenents”

VOLTA D’HORITZÓ

Estiu
polític
avançat

J.J. Navarro
Arisa

El futur polític de Catalunya
es cuinarà aquest estiu
entre arrossos de migdia
vora el mar i suquets de
capvespre en llocs dis-
crets, acollidors i d’accés
protegit i restringit. Tot i
que avui som la vigília de
Sant Fermí i, per tant, en-
cara lluny del centre de
l’estiu, es pot dir que ja
ens trobem en plena tem-
porada política estival,
que enguany és tant com
dir en plena precampanya
per a les eleccions de tar-
dor, que es presenten dis-
putades i decisives, per-
què el partit o la coalició
que en surtin triomfadors
seran els que hauran d’ad-
ministrar el país i desen-
volupar l’Estatut referen-
dat a la consulta del 18 de
juny.

No és una tessitura fàcil,
bàsicament perquè l’horit-
zó polític de tardor encara
es presenta enterbolit per
les incògnites. La primera
és d’on sortirà i com es
constituirà la nova majo-
ria. A hores d’ara és molt
aviat per copsar l’impacte
del recanvi a la candidatu-
ra socialista, entre d’altres
coses perquè el nou candi-
dat encara ha de teixir els
seus contactes i aliances al
país. Aquesta tasca serà
un dels punts centrals de
l’activitat política estiuen-
ca. De moment, els parti-
daris més reflexius de la
“solució Montilla” soste-
nen que el candidat pot
aglutinar la base social del
seu partit per bastir una
nova majoria.

No és estrany que el na-
cionalisme de centre-
dreta que va governar
entre 1980 i 2003 apare-
gui ara com a possible fa-
vorit, sobretot donats els
atzars de la tramitació i
pacte de l’Estatut. Una
altra incògnita és si el pos-
sible recanvi de lideratge a
ERC obrirà o tancarà la
porta a una hipotètica ree-
dició del tripartit, sempre
en funció dels resultats
electorals de tardor. Per
als observadors a peu de
carrer tot són misteris.
Caldrà parar atenció als
arrossos, suquets i altres
conxorxes d’estiu.

Eldilemadel jo
On es veu millor és als pro-
grames de testimonis que
fan a les tardes. Gent nor-
mal i corrent, sense cap
altre mèrit que voler ser
escoltat, té accés a la pan-
talla de milers de persones
per explicar qui és i què no
entén. No son representa-
tius de la societat, però des
de les seves desgràcies es
percep el seu afany per

prefixat. Moltes són perso-
nes que han diluït el seu jo
en una mena de mecanis-
me universal pseudoreligi-
ós, on es veuen adherits.
Com a única sortida, la
màgia. Això també li passa
a molta altra gent que no
aniria a la tele, però la
mira i s’alimenta de creen-
ces a la carta, eclèctiques i
decadents. Hi ha una altra

classe a la tele. Les celebri-
tats inventades de mitja
tarda. Davant dels diluïts
representen el paper
d’exageradors del jo. Cre-
uen que la seva intimitat
és d’interès públic, i que el
més important és ser ido-
latrat i que la gent cregui
que és per ser tal com ets.
De la mateixa manera hi
ha fora la tele qui ha fet de

la roba un llenguatge d’ex-
pressió primordial, o que
sent que l’únic fonament
que té per aguantar la vida
és enfortir el seu jo, fer-lo
més visible, isolar-lo si cal,
decorar-lo, exagerar-lo. Di-
luir-se o exagerar-se. I la
solució de tots els proble-
mes segons els llibres més
venuts sobre el tema és
l’autoestima, tu.

DESTÍ PREFIXAT Jordi Graupera Periodista

voler ser com altra gent,
nosaltres, els que mai no
aniríem a aquests progra-
mes, per molt gran que fos
la nostra desgràcia. En el
seu model ens hi podem
veure reflectits. En ells és
constant la referència a
creences cosmològiques,
esoterismes de tota mena i
origen, fe en energies, i en
la concatenació d’un destí

XAVIER RAMIRO


