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“Sempre que puguis amagar-te dels
titans trobaràs les prades florides
on desembocaven els cavallers
d’antany, els de l’escut del Sol i el

signe del Senglar, després de lluitar contra els
monstres i de travessar els boscos opressors”.
Aquestes paraules prometedores i críptiques les
adreça Baltasar Guillem de les Cases Velles al
seu jove nebot a l’inici de la novel·la El cor del
senglar, una mena de viatge iniciàtic cap als orí-
gens familiars o a la recerca d’una brúixola que
permeti la navegació pel món àvid i contradic-
tori que un alter ego de Baltasar Porcel s’ha
creat o ha heretat.

TOT ESCRIPTOR HA SOMIAT ALGUNA VEGADA a tenir un
Baltasar Guillem que li auguri que collirà flors
després d’haver lluitat amb els monstres, que
rebrà la torxa, que serà ungit i vencerà. Sagar-
ra recorda a les memòries, amb tota precisió,
encara que hagin transcorregut dècades, el dia
que fou presentat pel seu pare a un Verdaguer
envellit i distret quan només era un nen. I el
mateix Porcel ha dedicat capítols –aviat n’han
de sortir les cartes– a rememorar la complexa
relació paternofilial establerta amb Llorenç Vi-
llalonga, o una altra de tan prolífica com con-
flictiva amb Josep Pla.

M’ESTIC REFERINT A LA NECESSITAT DE MESTRES, de
punts de referència, que té tot artista sobretot
quan comença, i a la importància decisiva que
pot tenir que el gegant t’hagi tustat l’espatlla. La
idea, si voleu, és encara d’arrel romàntica i té
molt a veure amb l’artista com a geni, però és
que escriure, crear –no teoritzar, analitzar, in-
terpretar o simular– és un assumpte visceral,
misteriós i no tan computable com sembla. Cal
que algú et digui que colliràs flors amb els titans,
i que coneguis l’existència dels titans.

NOMÉS CALDRIA LLEGIR, DINS L’OBRA VASTA del ma-
llorquí, la novel·la citada (o Cavalls cap a la
fosca o Olympia a mitjanit) per comprendre
que ens trobem davant d’un tità; i haver llegit

una mica més, per constatar que aquesta obra
constitueix un cim d’una tradició literària, la
catalana, que es va haver de reinventar fa
segle i mig. Un domini pletòric de la llengua,
un ús desimbolt dels gèneres literaris al servei
de la seva idea de novel·la, una visió del món i
de la vida que pots compartir o rebutjar però
que tensa i omple els seus llibres, els conver-
teix en éssers vius.

FA VINT ANYS, A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, Rosa
Cabré era pionera invitant els seus estudiants
a entrar a l’univers literari porcelià. Els que co-
mençàvem a escriure o volíem escriure sem-
blàvem obligats per l’ambient a practicar una
narrativa estilísticament anorèctica, circums-
crita a petits ambients tancats i a personatges
raquítics; i al costat d’aquesta bassa d’oli de per-
feccionisme vacu, llegir Porcel equivalia a pre-
senciar un huracà: per l’estil incitant, per l’am-
bició de les situacions plantejades, per l’abast
temporal i geogràfic de l’acció i dels marcs... De
cop i volta, era com si haguessis sortit d’una
gàbia i el món al qual podies aspirar amb els lli-
bres fos... el món sencer.

PERÒ SI LA RELLEVÀNCIA DEL SEU UNIVERS NARRATIU és
el que l’emparenta amb els gegants, i la seva
feina periodística (primer les grans entrevistes,
després la columna de La Vanguardia) ha inci-
dit en el nostre present cultural i polític, és igual-
ment simptomàtic que per a un grapat dels
joves novel·listes actuals Porcel sigui avui el gran
referent.

AMB LA SEVA OBRA, LA LITERATURA CATALANA manté i
renova un particular estatus en el panorama eu-
ropeu, el de l’excel·lència recòndita, el de la cons-
trucció d’una tradició a força de qüestionar-la i
eixamplar-la sense parar; la tensió entre l’adop-
ció d’una herència cultural i el reclam vertiginós
de l’ara mateix embogit; la plasmació de la glòria
i la fragilitat de l’individu, de la seva identitat
trontollant, símbol mateix de la literatura cata-
lana... i qui sap si de la condició europea!

Emili Rosales Escriptor

Baltasar el Gran
“Llegir Porcel equivalia a
presenciar un huracà: per l’estil
incitant, per l’ambició de les
situacions plantejades, per
l’abast temporal i geogràfic de
l’acció i dels marcs... De cop i
volta, era com si haguessis sortit
d’una gàbia”

DES DEL MOLÍ

Espies

Les espies sempre han tengut
un atractiu especial.Solem
relacionar-les amb la figura
de Mata-Hari, sempre mis-
teriosa, sempre seductora.
Ni la seducció ni el misteri
han d’anar forçosament

vinculats al personatge de
l’espia. N’hi ha que tenen un
aspecte més aviat groller.
Cadascú es mou per aquest
món com pot, i sol fer les
coses amb la gràcia que la
mare naturalesa van donar-
li. Hi ha unes característi-
ques que solem atribuir als
espies. Són escèptics, mai
no diuen el que pensen,
somriuen poc, tenen la mi-
rada ferma i, a la vegada, in-
quisidora. Calculen cadas-
cun dels seus moviments, i
actuen amb destresa.

La realitat –quina llàsti-
ma!– sol tenir poc a veure
amb les nostres càbales.
M’explicaré: una espia com
cal mai no acota el cap.
Mantén la dignitat i l’orgull
fins a l’últim moment, si-
guin quines siguin les cau-
ses que l’han empès a actu-
ar com una espia. Algú pot
convertir-se en espia per
ambició, per fidelitat a unes
causes o a un territori, o,
fins i tot, per amor. A qui no
li hauria agradat, en algun
moment de la vida, poder

espiar les passes de qui esti-
mam? Tanmateix, un espia
no entona cap mea culpa,
quan l’acaben de descobrir.
S’ha de mantenir una mica
el tipus, sisplau, perquè no
es tracta de desprestigiar el
gremi.

Joia Williams és una
espia. Té 42 anys i és exse-
cretària de Coca-Cola. Ha
estat condemnada a vuit
anys en una presó federal
dels Estats Units. El delicte:
robar secrets de la marca
Coca-Cola i vendre’ls a la

seva eterna rival, la Pepsi.
Ja sabem que els secrets de
fabricació de la Coca-Cola
són guardats com tresors
preuadíssims. Williams ha
reconegut que és culpable. A
la vegada, ha assegurat que
no és una mala persona. No
ho puc entendre: a qui li in-
teressa si és una bona o una
mala persona? Els espies de
veritat no es dediquen a ex-
plicar al món les bondats del
seu cor. Són una mica més
durs, ni que sigui per guar-
dar les formes.

DE FIL DE VINT

El gremi
polític

Isabel-Clara
Simó

M’intriga com ha aconseguit
Bush que els demòcrates
d’aquell pròsper país, i mal-
grat la voluntat manifesta
de la població nord-ameri-
cana, hagin votat els agres-
sius plans bèl·lics del presi-
dent a l’Iraq, i això que
Bush ha estat explícit: vol
continuar la guerra, vol ocu-
par més territori, i sap que
hi haurà més morts de
l’exèrcit nord-americà i
moltes més baixes de civils
iraquians. L’explicació?
Que “més val lluitar allà
que aquí”, argument amb
el qual es va iniciar la més
inútil i il·legal de les guer-
res modernes. El cert és
que el terrorisme ha aug-
mentat i que els riscos per
a occident són molt més
elevats. I tanmateix ha
convençut els demòcrates
i ara disposa dels fons ne-
cessaris per continuar la
seva bàrbara croada.

I és que les decisions dels
polítics ens deixen sempre
perplexos: els avantatges
polítics partidistes primen
en les decisions que més
ens afecten. Un exemple
més proper: a Castella-la
Manxa, que és a molts
menys quilòmetres de dis-
tància, hi ha hagut unes
brutals pluges. La gent més
pobra, els treballadors més
esforçats, han pagat el dal-
tabaix climàtic amb la des-
trucció de tots els seus béns
presents i futurs; feia posar
la pell de gallina veure iaios
tremolosos plorant i dient:
“Ho hem perdut tot”. Els
més modestos. Doncs bé:
Zapatero no es va dignar vi-
sitar-los. Segons va explicar
la vicepresidenta del govern
espanyol, no podia fer-ho
“perquè estem en campa-
nya electoral”. I va mirar la
càmera com dient, ja veieu
quina evidència. El futur
professional d’un grapat de
polítics és molt més impor-
tant que la vida i la mort
dels treballadors castellans.
Marededeusenyor.

Maria de la Pau
Janer

SALVADOR ANTON


