
Cormac McCarthy en
edició de butxaca
Edicions Labutxaca recupera l’elo-
giada novel·la de Cormac McCar-
thy Tots aquells cavalls, que va pu-
blicar per primera vegada en català
Edicions 62 l’any 1999. L’autor
nord-americà, que ha guanyat el
premi Pulitzer 2007 amb la seva
darrera novel·la, La carretera, na-
rra en aquesta obra el viatge d’un noi texà i el seu amic
d’infantesa pel nord de Mèxic, on ambdós s’enfronten
al desarrelament, la violència, la mort i els desenganys.

Tots aquells cavalls. Cormac McCarthy. Traduït per
Xavier Pàmies. Labutxaca. 398 pàgines. 8,50 euros.

Catalunya turística des d’una
mirada ‘diferent’
Amb una edició molt cuidada, for-
mat manejable i abundància de foto-
grafies de gran qualitat, han apare-
gut els tres primers volums de la
col·lecció Souvenir, concebuda per-
què els visitants coneguin Barcelo-

na i Catalunya a partir de recorreguts “diferents dels
turístics convencionals”. Els tres primers títols (Barcelo-
na Ahir, Universal Barça i Botigues amb encant), apa-
reixen en edició trilingüe: anglès, castellà i català. El
volum del Barça també en francès, alemany i japonès.

Barcelona. Botigues amb encant. Begoña García
(redacció) i Consol Bancells (Fotografia) Angle edito-
rial. 192 pàgines, 15 euros.

Totes les cares
de l’Edat Mitjana
L’historiador francès Jacques Le
Goff, reconegut expert en l’Edat Mi-
tjana, descriu en aquest llibre el cos-
tat fosc d’aquest llarg període d’in-
tolerància, violència i pobresa.
Però també parla de l’Edat Mitjana
que va generar les llegendes sobre
la recerca del Graal i els cavallers de
la Taula Rodona, que va crear les primeres universitats,
que va celebrar fires que van dinamitzar l’economia i
que va ser la llavor cultural i simbòlica dels europeus
del s. XXI.

L’Edat Mitjana explicada als joves.... i als no tan
joves. Jacques Le Goff. Traducció de Daniel Venteo.
Viena. 120 pàgines. 14,80 euros.

Reflexions de l’advocat
Miquel Roca
Una dècada després d’haver abando-
nat la política, Miquel Roca i Jun-
yent reflexiona en aquest llibre sobre
la seva professió, l’advocacia, que ac-
tualment exerceix en el reputat bufet
Roca Junyent-advocats (amb 167
professionals i delegacions a diverses
ciutats). Amb el bagatge adquirit du-

rant el seu pas per la política, Roca opina amb distància
i alhora amb compromís intel·lectual sobre temes polè-
mics de l’agenda política i judicial.

Sí, advocat!. Miquel Roca i Junyent. Columna. 185
pàgines. 17,80 euros.

Planes d’esport
Josep M. Planes
Proa
143 pàgines. 15 euros

La situació actual abona la
tendència a recordar, i so-
vint a mitificar, determi-
nats moments històrics,

com ara el que va viure Catalun-
ya a la dècada dels trenta. Esport
i ciutadania, el subtítol de la revis-
ta La Rambla, que va fundar Jo-
sep Sunyol el 1930, ha estat, en
aquest sentit, un concepte utilit-
zat últimament per diferents
col·lectius a fi d’evocar el senti-
ment popular, republicà i naciona-
lista de l’època o simplement per
idealitzar unes fites. Més enllà de
consideracions polítiques, hi ha
una certa coincidència en què l’es-
port i el periodisme, i la seva ma-
nera d’entendre’ls, van protagonit-
zar abans de la guerra civil uns
anys d’una especial bonança per
la seva productivitat i qualitat.

Així es desprèn dels interes-
sants treballs de recuperació de la
memòria històrica que n’han fet
periodistes com Jordi Finestres,
autor ara del pròleg de Planes
d’Esport, de Josep Maria Planes,
un llibre decisiu per contextualit-
zar la impòrtancia de la cultura
esportiva catalana des de 1920
fins a 1936, quan l’educació física
era part d’una formació integral,
cultural, humana i ciudadana per
desig de l’administració; hi havia
una febril activitat esportiva i la
premsa es modernitzava definiti-
vament. L’esport esdevé un feno-
men de masses, i figures com el
ciclista Marià Cañardo, el boxa-
dor Josep Gironés i el futbolista
Pepe Samitier són idolatrades
mentre l’ascendent d’esports com
el rugbi es reflecteix en la seva
col·laboració en fundar la federa-
ció internacional.

Hi ha una notable demanda
d’informació esportiva i els perio-
distes no només s’especialitzen si-
nó que les seves anàlisis més tècni-
ques van acompanyades de cròni-
ques literàries. “La meva feina
consistirà a fer de turista literari”,
argumenta precisament Planes en
la seva presentació com a enviat
especial a la Volta a Catalunya de
1935 pel diari La Publicitat. Pla-
nes és un dels millors represen-
tants del gènere tant per la seva
completa formació com per la se-
va capacitat descriptiva en uns mo-

ments en què s’imposa una prem-
sa incisiva i creativa. El periodis-
ta, nascut a Manresa el 1907, toca
totes les tecles perquè va exercir
l’ofici en la seva versió més àmplia
i els seus textos tenen una musica-
litat deliciosa.

A vegades s’imposa la seva con-
dició de corresponsal a París de
La Publicitat i escriu sobre el que
passa amb un to exquisit perquè
pren una certa distància des del
coneixement del que és proper a
la situació. Hi han moments en
què exerceix la ironia del qui ha
dirigit un setmanari satíric com El
Be Negre. I en tant que responsa-
ble d’una revista com Imatges sap
retratar els personatges amb facili-
tat. Planes no només sap mirar i
explicar el que ha vist sinó que
també practicarà el periodisme
costumista i d’investigació i, per
tant, sabrà dubtar i contrastar sen-
se renunciar a les seves convicci-
ons, com ara la seva crítica a la
FAI, que li va costar la vida als 29
anys.

Admirador de Josep Maria de
Sagarra, Planes va donar volada
al periodisme esportiu amb un es-
til net, fresc, elegant i viu per la
seva riquesa i naturalitat. Mai no
té necessitat de forçar el llenguat-
ge sinó que escriu amb tanta grà-
cia com rigorositat. Tot i que Ca-

ñardo és el fil conductor de les
seves cròniques, i cada dia sabrem
com li va la vida, el protagonista
de l’etapa serà sempre diferent, de
manera que al final de la Volta els
lectors tindran una visió tan àm-
plia i variada dels participants
com dels diferents pobles del
recorregut, ja que entén la compe-
tició com la festa major ambulant
del país. Detallista i colorista, Pla-
nes permet visualitzar i seguir la
carrera en un moment en què no
hi ha imatges en directe.

La cordialitat i la vitalitat s’im-
posen a l’èpica fàcil, a la tensió
narrativa recorrent i a qualsevol
complicitat que no sigui amb la
prova. No s’adorna ni practica el
populisme amb explicacions gra-
tuïtes sinó que les seves descripci-
ons són rotundes i punyents. No-
més serà transcendent quan es de-
cideixi la cursa, mentre que resul-
tarà agraït en les situacions banals
i que requereixen imaginació.
Fuig de l’oficialitat i la pedante-
ria, practica un subjectivisme ob-
jectivable i no es qüestiona la seva
sinceritat. Planes interessa tant als
seguidors dels esports com als que
no ho són. Rellegir o descobrir els
seus textos no només és un exerci-
ci divertit i saludable sinó una
lliçó de periodisme, al menys per
als redactors d’esports.

Esport amb majúscules
RAMON BESA
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Quan vaig tornar de Frankfurt, on vaig anar convi-
dat a la Fira del Llibre (vaig ser un dels 101
dàlmates), em vaig assabentar que Félix de Azúa,
en un article, ens acusava, als dàlmates, d’una
actitud servil, per haver acceptat la invitació de

l’Institut Ramon Llull d’assistir a la Fira en què la cultu-
ra catalana va ser convidada d’honor. L’acusació de Fé-
lix de Azúa no em va pas estranyar gens, perquè ja fa
anys, en un sopar, em vaig haver de sentir ignorat com a
escriptor, pel fet de ser-ho en català, i, en un altre, cosa
pitjor, tractat de col·laboracionista amb el “genocida
Pujol” pel sol fet de parlar i escriure en català. Com si
una llengua fos d’algun partit. El mateix Azúa escrivia i
parlava en castellà durant la dictadura franquista i ningú

no el va titllar mai de col·laboracionista amb els feixistes.
Però Félix de Azúa, que és una persona intel·ligent i un
assagista brillant, quan als seus textos hi apareix ni que
sigui l’ombra de Catalunya, sembla com si el seu enorme
talent quedés obnubilat per una estranya víscera. Se li
enterboleix la llum de la ment. És el seu antinacionalisme
català que li fa veure fantasmes on no hi són. Si acceptar
una invitació puntual del govern del propi país és ser
servil, suposo que acceptar la col·laboració funcionarial
amb el sistema d’ensenyament d’aquest país, encara ho
deu ser més. I també acceptar la representació exterior

d’aquest país en la direcció d’una seu de l’Instituto Cer-
vantes. Tant l’Instituto Cervantes com l’Institut Ramon
Llull són institucions estatals, en darrer terme. I tant el
Ministerio de Educación com la Conselleria de Cultura,
tant el Ministerio de Asuntos Exteriores com la Vicepresi-
dència del govern català són Estat. Si col·laborar amb
aquestes institucions estatals, si acceptar les seves invita-
cions és ser servil, llavors ho som tots, de servils, co-
mençant per Félix de Azúa. I qui més rep de l’Estat, més
servil. Com deia la meva mare, sempre has de ser emmas-
carat per una paella. No, Félix de Azúa, jo no en sóc de
servil. En tot cas, sóc servicial, que és tota una altra cosa.
Més ben dit, lluito per ser-ne, perquè el meu egoisme i la
meva mandra em llasten.

Em sembla que va ser Sartre qui va escriure que “nin-
gú no escriu sense un mandat”. I el nostre mandat, el
meu, el dels escriptors catalans, el dels escriptors espan-
yols, el de Félix de Azúa, ve de la llengua que ens consti-
tueix i que condiciona el nostre pensament. Un escriptor
seriós obeeix aquest mandat, procura ser servicial a
aquesta llengua. I cada llengua vertebra una tradició i
una cultura. Les vertebra, les anima i les configura. I és la
llengua la que defineix una literatura. La societat catala-
na és bilingüe —i aviat serà obertament plurilingüe—,
però no pas la tradició catalana, no pas la literatura
catalana. Félix de Azúa, pensant com pensa, hauria d’es-
tar content que els alemanys i els catalans li hagin estal-
viat, almenys en aquesta ocasió, de ser servil.
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Servicials, no
servils
NARCÍS COMADIRA
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