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1. Candel votant el 1977
–al fons, un retrat de Franco i
un santcrist–, quan es va
presentar a senador
■ EUROPA PRESS
2. Cases Barates de Montjuïc,
el seu univers ■ ARXIU
3. L’escriptor, acompanyat
pel sindicalista Armado Varo,
interessant-se per la situació
dels immigrants desallotjats
de la plaça Catalunya el 2001
■ TONI ALBIR / EFE
4. Una de les últimes
imatges de Paco Candel
■ PERE VIRGILI
5. Portada del seu títol
més emblemàtic: ‘Els altres
catalans’

L’últimarticledelCandel
Genís
Sinca

Candel contemplava
amb serenitat els

amics que aquests
mesos desfilaven
per l’Aliança.

Molts amics,
gent de tota
mena, de tots
nivells, àm-
bits i clas-
ses: veïns
de la Zona

Franca,
cone-
guts,
gent
anòni-
ma,

una
mescla can-

deliana de personatges
barrejant-se amb perso-
nalitats a la vegada tan
aparentment inconne-
xes com ara Pujol,
Carod-Rovira, Maragall,

Saura... Tots volien
donar-li el darrer adéu.
“Què passa? –mormolava

el Paco–, ja sé que em
moro, però encara sóc
aquí, dale que te pego”. Fa
un parell de setmanes, re-
cordant un vell jurament
entre amics, en un mo-
ment de lucidesa va mirar
el Ferran Soriano, el seu
amic escultor, i li va dir
amb ràbia: “Ferran, péga-
me dos hostias”. En Soria-
no va quedar sorprès. Fa
uns anys, es van prometre
que si un dels dos es troba-
va tan malament, l’altre li
clavaria un parell de bufe-
tades per acabar amb tot
d’una vegada.

Però hi havia encara una
petició més profunda i des-
esperada. A l’estiu, en assa-
bentar-se que havia mor
Xirinacs, en Candel es va
posar a plorar: “És que no
li podré escriure cap arti-
cle”, explicava, unes sim-
ples línies en memòria
seva. “M’agradaria dir que
en Xirinacs era un gran
tipus, una mica sonat, això
sí”, però que es tractava de
“l’últim gran patriota cata-
là”. Va passar el mateix
amb López Raimundo. La
mà de Candel esgarrapa,
tremolosa, unes paraules

amistoses sobre el llençol,
en agraïment a l’amic, en
record de l’esperit de cohe-
sió que es perdia amb el
decés de l’antic líder del
PSUC: “Em va convèncer
per presentar-me al
Senat”, mormolava. Va ser
el 1977, per la famosa llis-
ta Cirici, Benet, Candel, de
l’Entesa dels Catalans. Van
obtenir un rècord insòlit,
amb 1.260.000 vots, i va
col·locar inesperadament
de senador l’escriptor de la
Zona Franca, l’autor pro-
verbial d’Els altres cata-
lans, al capdamunt de tot.
Sense tenir carnet ni res,
de sobte, l’escriptor del
suburbi, que havia viscut
amb els pares en una bar-
raca de Montjuïc (1927-
29), a les Cases Barates de
Can Tunis (1930-1942) i a
la mateixa sagristia de la
Mare de Déu de Port
(1942-1961), d’on el pare
era sagristà, s’havia trobat
de ple com a representant
no només dels milers i mi-
lers d’immigrants vinguts
a parar a Catalunya en di-
verses onades, sinó més
encara: portaveu inaudit,
impagable, de tot aquell

que necessités ajuda: fos la
que fos. Candel no va dir
mai que no. Des dels polí-
tics més entenimentats
fins als borratxos i vaga-
bunds més depravats, tots
van tenir el seu Candel. Un
arc de personatges increï-
blement diferents, increï-
blement mesclats, la majo-
ria anònims, que avui
estan de dol per l’home, pel
novel·lista, el portaveu, se-
cretari, senador, regidor,
conferenciant i articulista
que en els seus darrers dies
encara lamentava no haver
escrit un darrer article en
memòria d’algun amic.

Abans havia mort també
el Guti. Més llàgrimes, més
guixades al llençol. “El Guti
–va dir–, dels pocs que no
es va voler afaitar mai la
barba, i que s’adonava, com
Benet, que potser s’havia
fet més contra Franco [el
mateix pensava Montal-
bán], per recuperar els sin-
dicats, els llibres, la cosa
cultural d’aquí, que no pas
aquests polítics d’ara”.
Quan va morir el Huertas,
“el darrer mohicà dels bar-
ris”, Candel va recordar la
lliçó de l’amic: “Paco, en pe-

Quan va morir
Xirinacs, Candel
es va posar a
plorar: “No li
podré escriure
cap article”

riodisme, sempre intenció
literària: si no, no escriguis
res”. A l’estiu, Candel la-
mentava no haver escrit
tampoc una biografia sobre
el doctor Ribas Magri, “un
sant”, el gran amic del seu
pare, que arribà a confegir
un total de 60.000 fitxes
dels barraquistes i desespe-
rats que va atendre de franc
pel fangar d’aquell barri
oblidat de la Zona Franca.

Fa pocs dies, Candel va
dir a la Joana Gardés, el seu
àngel de la guarda: “Gràci-
es per tot, han estat els mi-
llors anys de la meva vida”;
després se’m va quedar mi-
rant. Recordava amb va-
guetat les nostres entrevis-
tes, però tenia en ment
l’acord tàcit, secret, que te-
níem: “Fes la meva biogra-
fia, però no parlis de mi”.
Així era en Candel i així va
ser fins al final, fins que la
vida li va clavar les dues
darreres garrotades.

*
Genís Sinca prepara
la biografia de Candel,
‘La providència es diu Paco’,
que publicarà La Magrana
el febrer del 2008

Va ser portaveu
inaudit,
impagable, de
tot aquell que
necessités ajuda:
fos la que fos
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