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Parlaré d’ell d’una faisó que, si fos un
altre, li faria vergonya. Però ell està per
damunt de les nostres falòrnies. Entre
clarors, ombres, porta a dins una llum,

menuda i tenaç. I oculta com la saó de l’aigua des-
sota de l’herba, només Déu sap el bé que m’ha fet.

LA MARAGALLADA DE DOMNA BASI I DOM JORDI és llar-
ga de vuit fills. Els més coneguts, ni caldria dir-
ho, són en Pasqual dels bells acudits i l’Ernest de
les realitats, que prou penes li fan passar.
Aquests dos són com dos bessons. Per si la ma-
ragallada no fos prou acolorida, només hi man-
cava en Jaumet Lorés, al cel siga, per gendre,
casat amb l’Àngels.

QUAN JO FEIA NADAL A CA L’ONCLE amb la meva mare,
passava la tarda del dia a cal Maragall, la casa era
rebotida de fills, filles, nores, gendres, néts,
nétes i, de curull, els amics. Hi havia la gresca
continguda d’una casa senyorívola.

ALLÀ ENMIG DE LA GENT, PASSANT amb la cigarreta de
xumet, el cap perdut entre les espatlles amples,
amb un pas cadenciós gairebé de gronxadera, en
Jordi, el fill gran, era el silenci. Era un silenci ma-
nyac, acolorit algun cop per alguna paraula solta,
que semblava no dir res i ho deia tot. De cop es
quedava parat, mirava lluny, movia el cap a la
maragalla, que no sé com explicar. Anava a dir-
ne una i se la callava.

DESPRÉS DE L’ESCOLA I JA GRANDASSOT, va triar fer-se
pintor. I deixeu que m’aturi aquí. En Jordi pinta
de braç, gairebé sempre ajupit a terra, la seva
pintura té una força que la fa única. A traços va-
lents, tot li és una obra oberta. No saps què gai-
rebé infinit hi endevines enllà del quadre.

TINC OBRA SEVA A CASA. EM FA COMPANYIA. La quitxa-
lla d’una cosina afilerada i vista per un home que
corre pels carrers del barri només per veure ca-
nalleta. Tinc un retrat de sa germana xica, la Mò-
nica, que s’hi assembla més que ella, menuda,
trista, amb poesies colgades molt endins.

ENTRANT A CASA, HI HA UN QUADRE AIXÍ DE GROS. És
abstracte. Amb una llum tan real que devia ser
la que va enlluernar sant Pau, quan la veu del Se-
nyor el va tombar per terra deixant-lo cec. Con-
fesso que sóc incapaç d’empassar-me l’art abs-
tracte dels nostres pintors famosos arreu del
món. El d’en Jordi, en canvi, l’entenc, potser per-
què el conec tan bé, perquè per a mi és com una
estrella dels Reis que em mena cap a deserts in-
finits de sorrals estranyament ufanosos.

JUST A TOCAR EL LLIT, HI TINC UN DIBUIX seu de santa
Teresina de Lisieux. També s’hi assembla més
que ella mateixa. De cert perquè mestre Jordi,
en la seva malaltia de temps, va viure en la per-
fecta alegria dels infants balbs en mans de Déu.

IGNORAT PER TANTS, MENYSPREAT PER MOLTS, vist
només com un pintor de tants, aquest home és
un dels grans mestres del pinzell o del traç d’una
tirada que tenim a casa.

PERÒENJORDIÉSMOLTMÉS. Ellvainspirarelmeupri-
mer llibre al dir-li que si sant Francesc tornés
avui, també li donarien pastilles. I fou quan, sen-
tint-se estrany a si mateix, va demanar-me si es-
tava malalt. De cara li vaig respondre que sí, però
que encara podia aferrar-se a un parenostre.

VA TROBAR LA PRINCESA DELS CÀNTICS, L’ANTÒNIA. Hi va
trobar falda i pau. Ara l’ha perduda.

PERÒ CADA MATÍ ES LLEVA, VOLTA PELS CARRERS mirant-
se la mainada, va a missa cada dia, torna a casa
per viure-hi silencis. Ni li cal resar un parenos-
tre, el porta sempre viu al ventre de l’ànima. Els
germans l’hi saben i l’hi respecten. Entre ells és
una mena de profeta, estrany i proper, del qual
potser ni comparteixen la mística, però en viuen
més que no es pensen.

I SOM TANTS QUE ENS SENTIM ENCOMANATS per
aquest parenostre. Jordi, t’has fet gran, conti-
nues infantívol i alhora madur. Sé que sempre
seràs així.

Josep Maria Ballarín Capellà i escriptor

EnJordiMaragall
“Ignorat per tants, menyspreat
per molts, vist només com un
pintor de tants, aquest home
és un dels grans mestres del
pinzell o del traç d’una tirada
que tenim a casa”

Nobel·ligerant

Un amic meu m’explica que
està fent uns cursos de post-
grau a la Universitat de Bar-
celona, això que ara en
diuen màsters. La quinze-
na de professors que im-
parteixen les assignatures

és catalanoparlant, però
tots sense excepció fan les
classes en castellà perquè
entre l’alumnat hi ha algu-
nes persones sud-america-
nes. El meu amic va adver-
tir des del principi que, si
havia de fer alguna inter-
venció, parlaria sempre en
català. Com és habitual en
aquests casos, es va oferir
a parlar a poc a poc, a repe-
tir i aclarir el sentit de les
seves paraules.

Si mai li diuen que no
l’han entès prou bé, el

meu amic ho repeteix
amb claredat pedagògica
tantes vegades com cal.
L’única persona que li ha
demanat que deixi de
parlar en català és una
professora, tan catalano-
parlant com ell. Amb un
argument sensacional:
ella no és bel·ligerant en
qüestions lingüístiques.
El meu amic li va dir que
no deixaria de parlar en
català, encara que fos
l’únic, que és el que
passa. Ves per on, el meu

amic, tan amable, paci-
ent i pacífic com és, és
tingut per un bel·ligerant
(“que està en guerra”).

Es veu que el lema de la
Universitat de Barcelona,
Perfundet omnia luce, no
garanteix que la llum arri-
bi a la llengua i obliga a
donar exemple de no
bel·ligerància des de la cà-
tedra. Res de guerres i
menys encara per culpa de
l’idioma. A les aules s’apli-
ca, doncs, la doctrina no-
bel·ligerant de Swiss Air i

Air Berlin: una sola llen-
gua, l’espanyola, i foris. La
mateixa no bel·ligerància
del Defensor del Pueblo
(no del Poble), que presen-
ta recursos contra l’Esta-
tut perquè considera que
s’excedeix en la promoció
del català.

La veritat és que
m’agradaria publicar
aquestes consideracions a
El Mundo o a l’Abc, però
em temo que no m’ho per-
metrien perquè no són
bel·ligerants.

EN DIRECTE

Roures,
Pe &
Catalan
Dreams

Marta
Rovira

De seguida que l’ha guanyat,
s’ha encetat la discussió de si
Penélope Cruz es mereix
l’Oscar. Vicky Cristina Barce-
lona, pel que m’han dit, és
la pel·lícula més taquillera
d’Allen, i ja porta guanyats
uns quants premis (Gaudí,
Globus d’Or...). Però ha
passat entre els catalans
per ser una pel·lícula més
aviat caricaturesca. Potser
l’argument és lluny de la
força literària de la Plaça
del Diamant, però és la
pel·lícula que més èxits ha
conquerit en la història del
cinema català, precisa-
ment perquè no està feta
pensant en el mercat cata-
là. El mateix Roures expli-
cava a la III Jornada Gene-
racional d’Economia que a
Catalunya hi ha un gran
teixit de producció audio-
visual que no es correspon
amb el seu consum intern.
Per això, l’èxit de Media-
Pro com a productora
d’una pel·lícula que triom-
fa arreu és un precedent
que el país hauria de cele-
brar i mimar. Un èxit que
s’ha basat en la combinació
d’ambició (director i ac-
tors), de possibilisme (ar-
gument atractiu per a les
masses) i d’ajut institucio-
nal. La indústria del cine-
ma es basa a fer productes
tan simples com efectius.
Perquè en el mercat global
cal triomfar per poder re-
tre tribut a les causes prò-
pies, com va fer Penélope
Cruz en recollir l’Oscar i re-
cordar-se dels actors espa-
nyols. Però aquí ningú no
es recorda de les producci-
ons catalanes. La incapaci-
tat del país per apropiar-se
aquests èxits és una autoli-
mitació preocupant. I quan
penso que podríem tenir
una marca pròpia, un Ca-
talan Dreams que fes somi-
ar els espectadors del gran
aparador global...

Ramon
Solsona
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