
27AVUI
DISSABTE, 25 D’ABRIL DEL 2009 Diàleg

TONI CRUANYES, director en funcions

SALVADOR COT, director d’edicions

DAVID GONZÁLEZ, LLUÍS MARTÍNEZ,
JOSEP PLAYÀ, subdirectors

SECCIONS:
JOAN ARMENGOL [Economia]; IGNASI ARAGAY,
ANDREU GOMILA [Cultura i Espectacles]; ALBERT

BALANZÀ [Política]; TONI BROSA [Esports];
DAVID CAMINADA [Opinió]; MANEL CASTILLA [Disseny];
SANTI GONZÀLEZ [Món]; PEPA MASÓ, CARLES SABATÉ
[Societat i Barcelona]; ÒSCAR MONTFERRER [Comunicació];
ALBERT PLA [Edició]; MONTSERRAT RIUS [Documentació];
ROBERT RAMOS [Fotografia]
Delegada a Madrid: MONTSE OLIVA
AVUI.CAT: SÍLVIA BARROSO

VICENT SANCHIS, president del Consell Editorial

REDACCIÓ I SEU SOCIAL:
Enric Granados, 84 - 08008 Barcelona
DELEGACIÓ A MADRID:
Carrera de San Jerónimo, 15-17 - 28014 Madrid
Tel.: 91 454 72 66 - Adreça electrònica: madrid@avui.cat

CENTRALETA Tel.: 93 316 39 00 - Fax: 93 316 39 36
DISTRIBUCIÓ Tel.: 93 316 39 16 - Fax: 93 316 39 15
ADREÇA INTERNET: http://www.avui.cat
SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT Tel.: 902 884 252 - Fax: 93 316 39 15

SUBSCRIPCIONS: DYRSA Pere IV, 467 Barcelona. Tel.: 902 884 252

PUBLICITAT: CORPORACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ, S.L.
JORDI GÁLVEZ, DAVID ABAD I EVA HERNÀNDEZ. Coordinació: AMPARO MADRAMANY. Enric Granados, 84. 08008 Barcelona.
Tel.: 93 316 39 04 - Fax.: 93 445 81 93 - Adreça electrònica: publicitat@avui.cat

IMPRESSIÓ: Gráficas de Prensa Diaria. DL: B20.249-1976 DIFUSIÓ CONTROLADA PER L’OJD.
A efectes del que preveu l’article 32.1, paràgraf segon de la LPI, Corporació Catalana de Comunicació SL s’oposa expressament a la utilitza-
ció de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials (press-cliping) sense
comptar amb l’autorització prèvia de Corporació Catalana de Comunicació SL.

Avuidia,elseminarideSolsonacontinua
dreçat al turó de Sant Magí donant la
cara gòtica de cartró al Vall Calent. Tot
hi és endreçat, a l’hivern hi funciona la

calefacció, a les habitacions hi ha serveis sencers
amb el luxe d’aigua calenta o freda. La cuina,
àdhuc mongívola, treu plats endreçats i de bon
calar. Hi és tot. Tot menys seminaristes. Els pocs
que tenim són a ciutat. Quina por em fa que ens
tornin convertits en pixapins amb collet de ma-
trícula i posat pietós. Què hi farem.

EN AQUELLES JO VAIG ARRIBAR-HI SORTINT D’UNA cofur-
na tètrica on no hi podies pujar de dos en dos els
graons de l’escala. Mentre al menjador de mala
menjadora havies d’estar-hi amb la vista recolli-
da. A classes del seminari de Barcelona, els nois
passaven amb el coll tort, com si hi aguantessin
un violí. Parlar de futbol duia pena d’excomunió.

I VET ACÍ QUE VAIG RAURE DE PREFECTE D’UNA secció al
meu seminari de Solsona. Amb una teòrica ca-
lefacció, abans d’anar a dormir ens escalfàvem
a trompades jugant al borinot. A les dutxes hi
havia caramells de glaç. Al menjador, abastit per
donya Urraca, monja de pelo en pecho, algun
dia ens tocava bacallà i cigrons, algun altre ci-
grons i bacallà. Apa. Els xicots jugaven un fut-
bol a guita lliure. No continuo, per a mi foren
anys de vida al ple.

EN JOSEP SERRA ESCLUSA ERA DE LA COLLA del piano.
Com potser no sabeu, a cada classe hi havia un
piano per a l’entrenament dels qui farien gri-
nyolar harmòniums gairebé contemporanis
de Bach. Ja sabeu com pesa un piano, doncs el
Serra i tres més el podien dur amunt i avall,
fins al pis de dalt de tot, quan en dies de festa
la pluja ens privava de sortir a passeig i haví-
em de passar l’estona amb una vetllada literà-
ria musical.

TOTBITXOFEIAVERSOS.ELSDELSERRALLISCAVEN bé, no
coixejaven i duien bona cantarella. Algun noi fins
i tot se’n sortia amb no sé quins peus poètics del

llatí. Fred, bacallà, cigrons i què més vulgueu,
potser amb alguna tristor amagada, aquells
xicotassos ni sabien què era la vista recollida
ni torçaven el coll. Eren els cadells de la glori-
osa i immemorial raça del Tronxo. Destinada
a viure potser amb menys que bacallà i ci-
grons, per resar el breviari a l’escó i continu-
ar l’amistat de tripes amb els del mateix curs i
el tresillo germanívol. Amb el curs del Serra
hi vaig nuar una amistat que encara és fresca
al cap de cinquanta anys.

QUAN EL SERRA VA CANTAR MISSA, LI VAIG FER el sermó.
Durant anys, l’amistat no va decaure, i quan em
trobava em deia Pepe. Ara és mort i tots els de la
colla ens hem adonat que ell fou un cas únic, so-
vint mal entès. Ja ho veureu. El Serra era llest,
un temps va donar classe a l’escola solsonina de
mossèn Ferran, un del seu curs, tant se val. Però
havia passat les calendes més o menys llatines de
vicari en uns temps en els quals el rector era el
Senyor Rector. I el vicari també era el senyor vi-
cari, senyor amb to menor en aquest cas.

FINSQUETOTD’UNA,ELSERRAESVADEIXAR d’històries,
el vèiem poc, s’esmunyia de reunions pastorals.
Perquè ja érem als dies de la dèria per les reuni-
ons pastorals. Net i rodó. S’havia tancat al barri
berguedà de Santa Eulàlia, amb majoria d’immi-
grants. Se’n féu carn de la seva carn i os dels seus
ossos. Mentre més d’un no ho entenia i alguna
rata de sagristia fins s’hi escandalitzava, els del
barri se l’havien fet seu. De tu a tu.

JO NO SÉ PAS SI HO HAN ENTÈS. El Serra podia haver
arribat a canonge o a prelado doméstico o a què
més vulgueu. Però no era fet per llepar crestes, ni
per als fandangos de la clericalla. Mentre l’enter-
ràvem, jo en pensava d’aquestes, des de veure’l
carregant pianos, donat del tot a un barri a mar-
ges, fins a trobar-me’l fent els cinquanta anys de
capellàamblasevacolladelseminari,corbatperò
no vençut. Havia fet la feina, Déu ho sabia.

I AQUELL SOMRIURE D’UN COS CORBAT ja era Pasqua.

Josep Maria Ballarín Capellà i escriptor. Autor de ‘La flor
de l’esperança’ (Edicions de L’Albí)

MossènSerra,Pasqua
“En Josep Serra Esclusa era
de la colla del piano. Com
potser no sabeu, a cada classe
hi havia un piano per a
l’entrenament dels qui farien
grinyolar harmòniums gairebé
contemporanis de Bach”

Catalunyaverda

Posar títol a aquest article
és un embolic. Si dic que Ca-
talunya està verda pot sem-
blar que parlo d’immadure-
sa, si dic que és verda pot
suggerir tant trapelleries
eròtiques com causes eco-

lògiques, que no és el cas.
Seria molt exacte parlar
de la Catalunya ufana o
ufanosa, però es pot inter-
pretar com una autocom-
plaença que no té res a
veure amb la meva inten-
ció. Tampoc no m’atrevei-
xo a usar els adjectius es-
plendorosa (en temps de
crisi sona a ironia) ni ge-
mada, gerda o esponero-
sa, que escauen al cent
per cent al meu propòsit,
però sospito que no són
gaire coneguts.

La Catalunya verda de
què parlo no té connotaci-
ons simbòliques. Perquè el
verd és avui el color del
país. Color físic, real, com-
provable. Fa anys, potser
dècades, que no ens em-
borratxàvem tant de verd
com ara. Al nord i al sud, a
llevant i a ponent, a la
muntanya i al pla. Verd
pur engendrat per la saó
d’un llagrimeig persistent,
diari. La ufana, tantes ve-
gades estroncada pel ca-
prici de les pluges avares,

ha esclatat, aquest any sí,
amb fúria. Aneu on vul-
gueu i gaudireu d’aquesta
explosió primaveral més
pròpia dels paratges nòr-
dics que passen de l’hivern
al bon temps amb un es-
tremiment sobtat que re-
benta les costures de la
terra i esberla els troncs
adormits. És un miracle
de verdor, de llum i de
flors de mil colors.

El juliol de 1992 Barce-
lona va acollir uns Jocs
Olímpics amb l’ai al cor.

Havia plogut tant les set-
manes anteriors que sem-
blava que la pluja ho havia
de deslluir tot. Però va ser
a l’inrevés. Va fer un
temps excel·lent i la ciutat
estava més verda, ufana,
gemada, gerda i esponero-
sa que mai. Com ara. Des-
prés van venir períodes
ressecs i els nostres ulls es
van acostumar a l’eixute-
sa de la fulla seca i la terra
erma. Aprofitem-ho.
Vivim el verd, bebem-lo
amb els ulls.

AL PEU DEL CANÓ

Herois
de paper

J.J. Navarro
Arisa

Sant Jordi ens ha portat en-
guany la il·lusió que la crisi
no existeix. Quina crisi, si
ens podem permetre mili-
ons de roses i regalem lli-
bres com si no costessin el
que costen? A més, aques-
tes activitats ens posen en
contacte amb nous herois
literaris, que ara són bàsi-
cament Mikael Blomkvist
i Lisbeth Salander, prota-
gonistes d’Els homes que
no estimaven les dones i
La noia que somniava
amb un bidó de gasolina i
una capsa de llumins, del
suec Stieg Larson, les
dues obres més venudes
de la diada de Sant Jordi
en català i castellà. El pe-
riodista Blomkvist pot re-
cordar-nos Pepe Carvalho
o l’elegant comissari vene-
cià Guido Brunetti dels
llibres de Donna Leon,
però Salander és una au-
tèntica heroïna de princi-
pis del segle XXI. Social-
ment marginada i tutela-
da per l’Estat de benestar
suec, la Salander inicial
sembla una versió poc
sexi de la cantant Björk,
però al llarg de les 1.400
pàgines dels dos llibres
se’ns revela com una hac-
ker de primera, una inves-
tigadora brillant i una pla-
nificadora tan hàbil com
per adquirir una enorme
fortuna sense deixar ras-
tre i, de passada, desfer-se
dels seus molts pírcings i
tatuatges per adquirir
una aparença en la línia
de Greta Garbo o Ingrid
Bergman. Els lectors exi-
gents la trobaran excessi-
va, però és la seductora de
paper d’aquestes novel·les
que han donat un aire nou
a la ficció de misteri. Llàs-
tima que l’autor –traspas-
sat el 2004– no ho pugui
veure, perquè a ell també
l’haurien coronat heroi de
la festa.

Ramon
Solsona
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