
no diguem si l’escriptor en qües-
tió, com és el cas de Porcel, va
rebre una educació deficient –pur
adoctrinament nacionalcatòlic– i
va viure en una època i en un país
sotmesos a una dictadura que li va
imposar una visió del món, una
cultura i un idioma que no li eren
els propis.

¿Vull dir amb tot això que més
valdria no haver recuperat
aquests textos? De cap manera.
Simplement vull deixar clar que,
perquè els textos principiants
d’un escriptor tenguin algun inte-
rès, és necessari que l’obra poste-
rior i la rellevància de l’autor que
va fer-los hagin estat realment
molt remarcables. Suficientment
remarcables per transferir, a
aquestes obres primerenques, un
interès i un prestigi retroactius. És
indubtable que l’obra i la figura de
Baltasar Porcel són abastament
portentoses perquè tot el que va
fer sigui considerat, com a mínim,
digne de ser recuperat i de ser
posat a disposició dels estudiosos
i dels lectors.

El volum Cròniques d’un poble té,
sobretot, la virtut de permetre als
lectors més curiosos d’explorar la
prehistòria literària, intel·lectual i
espiritual de Porcel, comprovar les
continuïtats i els trencaments
–l’evolució– que es produïren entre
els seus inicis i la seva obra posteri-
or. Hi ha més continuïtats i coinci-

dències del que pugui semblar.
Sense voler forçar interpretacions
tramposes, diria que el jove Porcel
de l’Andraitx ja permet entrellu-
car, ni que sigui de manera molt
borrosa, certes qualitats del Porcel
madur. Per exemple, la capacitat
per estar atent als símptomes de la
modernitat, com quan parla
de l’aleshores inèdit for-
mat de Cinemascope
usat a la pel·lícula
La túnica sagra-
da, o de la pro-
gressiva irrup-
ció de la televi-
sió en les cases
andritxoles.

Un altre tret
compartit entre el
Porcel principiant
i l’adult és la rique-
sa i varietat de matè-
ries tractades. Si, en
els articles publicats a
La Vanguardia entre
els anys 1982 i 2009,
Porcel va destacar per
tocar tota casta d’as-
sumptes i de qüesti-

ons, a Cròniques d’un poble ja s’en-
devina una curiositat polifacètica,
una tendència a evitar la repetició,
una versatilitat natural. El llibre in-
clou textos sobre temes culturals i
literaris, notícies i informacions
sobre la història i l’actualitat an-
dritxola, el relat d’un viatge, dis-

quisicions de caire
espiritual o fi-

losòfic, re-

trats de personatges coneguts o
importants de la vila... A grans
trets, els mateixos assumptes i
qüestions que Porcel va tractar a
l’engròs a la seva columna diària.

Personalment, em resulten fasci-
nants les enceses descripcions i
reflexions en què un Porcel ado-
lescent exposa el seu fervor religi-
ós. No tenen cap valor literari. Des
d’un punt de vista biogràfic, però,
són una mina. A mi m’han fet pen-
sar, per exemple, que, com tanta
gent de la seva generació, Porcel
va transvasar aquell fervor religiós
primer cap al maoisme i després
cap a l’anarquisme, fins que un
dia s’afartà de sentir fervor per
causes o per ideals maximalistes i
redemptoristes i es convertí en el
nietzscheà irat, l’escèptic tirant a
cínic i el politeista descregut dels
darrers trenta anys i escaig.

Més enllà d’això, Cròniques d’un
poble posa encara més en evidèn-
cia la total fidelitat de Porcel al seu
poble. I permet descobrir, també,
un escriptor incipient i ple de
mancances però ja voluntariós i
de raça, conscient d’haver trobat
la feina i la passió a les quals sabia
que dedicaria les energies, els ím-
petus i els entusiasmes de tota la
seva vida.
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LES CRÒNIQUES D’ANDRATX
La prehistòria de Baltasar Porcel

Cròniques d’un poble posa en evidència la total fidelitat de Porcel cap al seu poble. I permet descobrir un escriptor incipient i ple de mancances
però ja voluntariós i de raça, conscient d’haver trobat la feina i la passió a les quals dedicaria les energies i els entusiasmes de tota la seva vida
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Cròniques d’un poble recull els arti-
cles que Baltasar Porcel (Andratx,
1937 – Barcelona, 2009) va publi-
car, amb els noms d’Arelol i Barba-
roja, al setmanari del seu poble
entre el 1952 i el 1969. L’edició ha
anat a cura d’Antoni M. Planas,
Guiem Pujol i Mateu Ramon. Pla-
nas i Ramon han escrit sengles in-
troduccions en què fan, respecti-
vament, una repassada a la prolífi-
ca i excitant trajectòria
periodística de l’autor i una anàlisi
succinta dels diferents tipus de
col·laboració –temes i etapes– que
Porcel va realitzar al llarg del
temps que va escriure a l’Andraitx.

Com és obvi, recuperar els tex-
tos principiants d’un escriptor
comporta els seus riscos. Les pro-
vatures inicials, les primeres
temptatives de tota persona que
comença a escriure revelen, com
a mínim, immadureses maldes-
tres, ficades de pota ridícules, una
ingenuïtat ruboritzadora. Això ha
estat així sempre, en tots els casos
i pertot. Ningú no se n’escapa. I ja


