
Vaig conèixer Biel Mesquida a finals
de 1975 amb motiu del Congrés de
Cultura Catalana (CCC). Tots dos for-
màvem part del comitè executiu del
CCC, que es reunia en la solemníssima
sala de juntes del Col·legi d’Advocats
de Barcelona. El recordo molt jove,
amb una vitalitat imparable.
Arrossegava el prestigi (que, segons
com, l’afavoria o el perjudicava) de
ser l’autor de L’adolescent de sal , aca-
bat d’editar.  Els membres més conser-
vadors d’aquell comitè executiu se’l
miraven amb recel i parlaven escanda-
litzats d’ell, del que feia i de com
anava vestit. Tots volíem que el CCC
deixés constància que la cultura cata-
lana existia, que el franquisme no
havia pogut  anorrear-la, i alguns es
conformaven amb això. D’altres —com
en Biel, Josep M. Castellet, Segimon
Serrallonga, Jaume Fuster, Rafael Ribó,
etc.— a partir del reconeixement de la
unitat de la llengua, i més enllà de la
literatura i el dret, preteníem que era
possible un projecte de futur que acos-
tés els Països Catalans i es plantegés
els problemes reals de la gent (l’ensen-
yament, la sanitat, l’urbanisme, etc.) en
el marc de la necessària reconstrucció
nacional de Catalunya.

Quan es va acabar el CCC, el vaig
perdre de vista. Literàriament, va publi-
car llibres experimentals, va fer tota
mena de provatures, continuava mos-
trant el seu inconformisme, va escriure
un parell de llibres de poesia més que
notables, El bell país on els homes des -
itgen els homes i Notes de temps i vice -
versa. I va tornar a Mallorca.

En el moment d’iniciar Empúries, ara
fa vint anys, li vaig explicar el projecte
i vaig proposar-li que hi participés. Des
d’aleshores no hem perdut mai el con-
tacte. La seva primera idea va ser
publicar una nova edició de
L’adolescent de sal, exhaurit de feia
anys, que recuperés els textos que la
censura havia suprimit i, al mateix
temps, un volum de narracions que
estava escrivint. Recordo que un dia un
amic comú, Ramon Barnils, assabentat
d’aquest projecte, li va dir: «Has d’es-
criure com fins ara, però que la gent
t’entengui». Em sembla que en Biel no
ha oblidat aquest consell tan savi. I
així vam publicar, alhora, L’adolescent
de sal i Doi (1990). El projecte era,
c o m e rcialment, insensat. Perquè és
raríssim que un lector —si no és molt
viciós i compulsiu— compri al mateix
temps dos llibres d’un mateix autor.
Però va servir perquè no poca gent s’a-
donés que Biel Mesquida era un
escriptor avantguardista i tradicional,
clàssic i modern, amb una varietat de
registres molt rica i complexa. (Entre
parèntesis, algun estudiós competent
hauria d’enregistrar els canvis entre la
primera edició i la segona de
L’adolescent de sal: no sols per anotar,
que convindria, els estralls de la cen-
sura, sinó per valorar els canvis en el
gust  literari i lingüístic  de l’autor).

Després van venir Excelsior o el
temps escrit (1995), Vertígens (1999) i
T’estim a tu (2001). Aquests tres llibres
configuren la millor crònica que jo
conec de la Mallorca contemporània i
són, sobretot, una explosió de potèn-

cia verbal com no en recordo cap altra
a la narrativa catalana moderna, i és
que, amb el pas dels anys, de mica en
mica, graó rere graó, en Biel ha anat
adquirint una llengua admirablement
viva, rica i sensual, que de vegades
sembla que funcioni tota sola, autòno-
mament respecte al discurs narratiu.

Forçat fa poc a recapitular el catàleg
d’Empúries, em vaig adonar que, en el
camp de la narrativa, m’atrevia a
apostar per la perdurabilitat d’uns
quants escriptors: Josep Palàcios,
Miquel Bauçà, Josep M. Fonalleras i,
evidentment, Biel Mesquida. En Biel és,
pel seu instint i sentit de la llengua, el
millor hereu de Costa i Llobera i de
Blai Bonet. És, ara mateix, un dels
escriptors essencials de la nostra litera-
tura. I és, personalment, insubstituïble:
lleial amb els amics i sempre generós,
fins i tot —cosa raríssima— amb els
col·legues. Gràcies a ell, he conegut
—i he editat— Xesca Ensenyat, José
Carlos Llop, Arnau Pons, Miquel
B e z a res, Sebastià Perelló, Carles
Rebassa...

Recentment en Biel ha escrit: «Cada
escriptor ha de bastir la seva obra com
un monumentum de llenguatge que
intenti la duració pels segles dels
segles». En Biel escriu amb la màxima
ambició, com si visqués en un país nor-
mal. Pertany a la nòmina escassa d’es-
criptors que donen sentit a la feina
d’un editor.
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