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CARLES GELI

La frase que encapçala aquest text
és pronunciada per Pepe Carval-
ho, aquell detectiu gastrònom i
sibarita intel·lectual, un autèntic

filòsof (com pot comprovar-se a la plana
següent), a Los pájaros de Bangkok. És la
mateixa ciutat on fa ara quatre anys, el
17 d’octubre de 2003, va morir el seu
creador, Manuel Vázquez Montalbán
(Barcelona, 1939). Un dels més complets

intel·lectuals que ha donat Catalunya en
el darrers 50 anys tenia una memòria
extraordinària, que li vessava per arreu,
des de la poesia a l’assaig, fins al punt
que va repintar la sèrie negra del seu Car-
valho de sépia, el color de les coses genuï-
nes. Era la seva, com no podia ser d’una
altra manera, una memòria crítica en
temps d’amnèsia forçada. D’aquí l’afir-
mació de l’autor posada en boca del de-
tectiu.

La seva capacitat de vincular anàlisi i
record mereix un espai en aquest món. I
així ho han entès al Palau Robert de
Barcelona on, sota el títol MVM. Amb
Manuel Vázquez Montalbán i comissa-
riada per Ignasi Riera, una exposició
permetrà repassar des del proper dime-
cres una ingent i polìèdrica obra, que
encara ara deixa anar algunes perles
inèdites.
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Ahir, la premsa recollia
noves revelacions de
Jordi Pujol, que
aquest cop deia que la

campanya Dóna corda al ca-
talà és “penosa”. Bé, vaja. Se-
gons els diaris en llengua es-
panyola va dir “más bien pe-
nosa” i segons el diari Avui,
“més bé penosa”. No sé si l’ex-
president ho va dir en espa-
nyol i el redactor no sabia que
la traducció correcta és “més
aviat penosa” (la cosa seria
d’una gran coherència) o si ho
va dir en català però d’aques-
ta estranya manera (que enca-
ra seria més coherent).

Jo també trobo la campa-
nya Dóna corda al català peno-
sa. Ara bé; que justament ens
ho digui Jordi Pujol fa que
se’m belluguin les mitges de
plaer místic. Perquè si algú hi
entén de campanyes penoses
de suport al català és justa-
ment ell. Ell, que durant les
dècades que va ser President
va practicar el noble ofici de
nedar i guardar la senyera per
no ofendre la sensibilitat dels
parroquians. Ell, que va
deixar-s’hi la pell perquè el bo-
tiguer que no volia retolar en
català no s’estressés. Ell, que
va tractar amb amor l’empre-
sari del cava que no volia eti-
quetar en català (a més a més
de fer-ho en espanyol, portu-
guès, grec i tagal) per si la go-
sadia imperdonable li feia per-
dre alguna venda a Miranda
de Cerrazón. Ell, que durant
tots aquests anys no va trobar
la manera d’aconseguir que
les multinacionals del cinema
doblessin alguna pel·liculeta
al català (de subtitular ja ni en
parlem). Ell, en definitiva,
que va tenir a sou els més
il·lustres negadors de males
notícies, homes i dones he-
roics que van cobrar per dir
que el català tenia millor salut
que mai i que —oh,
meravella— ara el parlàvem
més que durant la postguerra
(només faltaria). Ara Pujol
diu que “no hi ha pressió sufi-
cient” i jo suposo que enyora
la grandiosa pressió que hi ha-
via quan ell manava. Amb
llàgrimes als ulls recordo una
de les seves campanyes: “Si al-
gú diu bocadillo no ho repe-
tiu. Cal dir entrepà”. Oh, sí,
ara figura que si el català re-
trocedeix és per culpa dels im-
migrants, no per culpa de
tants anys sense fotre brot.
Manel, baixa.

“La gent amb memòria no té
espai en aquest món”

El record de Manuel Vázquez Montalbán omplirà el Palau Robert

ANTHONY GARNER

L’entrepà
EMPAR MOLINER

Pep Molist ressenya el darrer llibre d’Emili Teixidor� Carles Geli entrevista
Quim Monzó, que ha tret nou llibre � Victoria Combalía analitza

l’exposició-homenatge a la Sala Tres de Sabadell


