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De petit, Àngel Casas
(Barcelona, 1946) llegia
les entrevistes que feia
Del Arco a La Vanguar-

dia i deia que, de gran, volia ser
com ell: dedicar-se al periodisme i
entrevistar un munt de gent impor-
tant. Aquesta afirmació, que tro-
bem en el capítol introductori de
Memòries d’altres, ens demostra
que Casas va tenir des del primer
moment una idea molt clara de
quins eren els seus referents. Per
això no ens ha d’estranyar gaire
que, passats els anys, ell mateix
sigui un referent indiscutible en
dos vessants de l’ofici de comuni-
cador: la crònica musical –45 revo-
luciones en España (Dopesa, 1972),
és un llibre de lectura imprescindi-
ble per conèixer les entreteles mu-
sicals dels anys 60– i el sempre di-
fícil art de fer entrevistes.

Podríem dir que Memòries d’al-
tres és un complement d’aquell
Fred als peus (Quaderns Crema,
2002), un relat memorialístic dis-
fressat de novel·la summament re-
comanable en què Casas ens par-
lava de la Barcelona grisa de post-
guerra i més concretament del seu
barri, Sants. En el llibre d’ara el
protagonisme correspon a una
trentena llarga de personatges que
ell ha entrevistat en els nombrosos
programes que ha fet a TVE, des
del 1977, i a TV3, entre 1984 i 1988,
però tant en un llibre com en l’altre
el bon ofici de l’autor que hi ha al
darrere hi deixa la petjada.

Famosos en la intimitat
Memòries❚ Joan Josep Isern

Àngel Casas ofereix una visió personal de gent que ha entrevistat
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Són coneguts els aclariments
que Juan Ramón Jiménez va

veure’s obligat a fer arran de l’apa-
rició del seu Platero y yo. Gràcies a
un pensament de Novalis –“Onse-
vulla que hi hagi nens existeix una
edat d’or”–, el poeta feia entendre
que la història del seu ruc no havia
estat pensada per a cap lector in-
fantil, sinó senzillament per a tots
els que conserven la nostàlgia
d’aquella “illa de gràcia” dels nos-
tres primers anys. No seria desen-
certat recuperar l’argument en oca-
sió del darrer llibre de Xavier Macià
per dir que, com aquell excel·lent
recull, tampoc La nit del caragol és
una obra ni tan sols primordial-
ment, diríem, escrita per als nens.

Poesia❚ Pere Ballart

Vet aquí que hi havia una vegada...
Pautada pels interludis que su-

posa la tornada d’una cançó de
bressol –com si la situació d’enun-
ciació fos la d’algú que, nit a nit,
expliqués al seu fill aquesta histò-
ria–, la peripècia de La nit del ca-
ragol presenta un exemplar
d’aquesta espècie que “guaita el
món, les seves formes, / onejant la
seva banya”, en el tràngol d’un vi-
atge al fons de la nit durant el qual
anirà trobant, successivament, una
sargantana, un ocell, una cuca de
llum i un peix.

Un relat d’aprenentatge
El diàleg amb aquestes bestioles i,
sobretot, el canvi de perspectiva
sobre les coses que això suposarà

per al caragol perfan aquesta faula
en vers com un inequívoc relat
d’aprenentatge. Perquè no ens
haurien d’enganyar ni la senzille-
sa, feta de diminutius i assonànci-
es, de la mètrica popular, ni l’apa-
rença candorosa de les situacions
d’apòleg.

Xavier Macià, com ja ha fet en
poemaris adults com ara Amb el
temps a favor i Del cel i de la terra,
vol que ens demanem sobre qües-
tions tan poc puerils com la iden-
titat o la difícil adopció d’una de-
terminada actitud davant l’existèn-
cia dels altres. “On tu siguis, hi ha
el centre, / el mai més i l’encara. /
On tu siguis, la vida, / i la mort que
l’empara”: la saviesa que a la fi li és

donada d’assolir al protagonista,
amb el seu punt d’ataràxia orien-
tal, busca evidentment un destina-
tari sense edat.

Afegim-hi encara que si el lector
d’aquesta esplèndida edició s’ha
complagut amb les il·lustracions
d’Ermengol, encara ho farà més
quan descobreixi, en el DVD que
s’hi adjunta, que La nit del caragol
també ha buscat fer-se un lloc al
costat de Pere i el llop, o d’El car-
naval dels animals: el relleu vocal
i simfònic que la història cobra en
la partitura de Josep Prenafeta de-
mostra que les obres reeixides
com aquesta no coneixen límits en
la seva adaptació a d’altres mitjans
expressius.❋

Memòries
d’altres

Àngel Casas
Quaderns Crema
Barcelona, 2008
Preu: 18 euros
Pàgines: 360

El periodista Àngel
Casas ens ofereix un
llibre en què repassa
algunes entrevistes,
més de trenta, de les
moltes que ha fet al
llarg de la seva ja
dilatada carrera.
Però no és un llibre
d’entrevistes, és un
exercici d’evocació
amb el bon ofici que
caracteritza l’autor
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M’afanyo a dir, però, que Memò-
ries d’altres no és en absolut un lli-
bre d’entrevistes sinó un exercici
d’evocació del context que va en-
voltar cada una de les trobades

amb el famós de torn i una crònica
de les alegries o tribulacions de
cada cas, tant a l’hora dels prepa-
ratius com en el moment de la ve-
ritat davant de les càmeres, que

ara retrobarà com a director de
BTV. Ho diu ben clarament el ma-
teix Casas en la introducció: “De
fet, és allò que diu l’altre, el que
compta. L’entrevistador només fa
de trampolí perquè l’altre salti”.
Una excel·lent divisa que molts pe-
riodistes farien bé de seguir.

A Memòries d’altres n’hi ha per a
tots els gustos. Des de l’obsessió de
Zsa Zsa Gabor pel luxe fins a l’elegàn-
cia de Cyd Charisse i Leslie Caron,
passant pels records de Frank Zappa,
els exabruptes de la mare de Stallo-
ne, el recargolament d’Anthony Per-
kins, la intel·ligència de Lauren Ba-
call, les poques manies de Cicciolina,
la ferma militància antifranquista de
Shelley Winters i la desesperada so-
litud d’un Glenn Ford, a qui tots els
seus amics ja se li han mort.

Un vestigi del passat
El llibre té també la dimensió de
mostrar-nos una manera de treba-
llar, tant a la ràdio com a la televi-
sió, que actualment ja és un vesti-
gi del passat. Arqueologia, gairebé.
Em refereixo als xous en rigorós di-
recte, amb el personatge davant
teu sempre imprevisible i amb un
bon grup de músics al costat ben
atents per posar el contrapunt adi-
ent en cada cas.

Acabo el llibre, tanco els ulls i em
sembla estar veient el Mestre Bar-
dagí dient: “Nen, estan com un
llum, tots aquests!”. Què hi farem!
És el perill que tenen llibres tan vis-
cuts com aquest.❋
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