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En realitat es deia  Malden Seku-
lovich, però per a la gran història 
de Hollywood va ser Karl Malden, 
un dels grans actors de caràcter 
del Hollywood dels 50 i un puntal 
del teatre nord-americà d’aquella 
època. Ha mort als 97 anys, quan 
feia gairebé una dècada que ha-
via deixat la interpretació.  
 Dos papers al costat de Mar-
lon Brando li van donar una gran 
i instantània popularitat: amb 
Un tramvia anomenat Desig, amb el 
mateix paper amb què havia bri-
llat als escenaris de Broadway, va 
guanyar l’Oscar al millor actor se-
cundari (1951) i tres anys després 
va ser nominat per la controverti-
da La llei del silenci, novament sota 
les ordres d’ Elia Kazan. 
 Amb el seu aspecte una mi-
ca brut –amb l’ajuda del seu ca-
racterístic nas bulbós i dividit–, 

era capaç de demostrar una gran 
sensibilitat i a vegades un cert 
punt de bogeria, Malden va sa-
ber ser sempre un actor molt efi-
caç, i la seva presència en un film 
aportava una garantia de quali-
tat. Nascut a Indiana l’any 1914, 
fill de mare txeca i pare serbi, la 
seva primera vocació va ser el bàs-
quet, però l’escena –es va formar 
al mític Actors Studio de Lee Stras-
berg– va ser la seva gran vocació. 
Algunes altres pel·lícules impor-
tants de la cinquantena que com-
ponen la seva filmografia van ser 
El pistolero, Baby Doll, Jo confesso  
–a les ordres d’Alfred Hitchcock–,  
L’arbre del penjat, El gran combat  
–una de les últimes produccions 
de John Ford– així com El rei del 
joc, Nevada Smith i Patton. 
 Quan durant la dècada dels 70 
la seva popularitat va començar a 
estar en hores baixes va saber re-
llançar la seva carrera gràcies a la 
televisió, amb la sèrie policíaca 
Las calles de San Francisco, amb un 
jove Michael Douglas. H
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Va protagonitzar 
una cinquantena de 
pel·lícules i va ressorgir 
a la TV dels 70
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Desapareix la veu provocadora 
de l’escriptor Baltasar Porcel

ERNEST ALÓS
BARCELONA

E
l novel·lista, assagista i arti-
culista mallorquí Baltasar 
Porcel va morir ahir a l’Hos-
pital Clínic de Barcelona, 

després d’una ràpida recaiguda del 
tumor cerebral del qual va ser ope-
rat fa tres anys. Porcel no va inter-
rompre les seves activitats habitu-
als fins fa poc més d’una setmana i, 
segons la seva actual editora, Pilar 
Beltran, tenia al cap «una novel·la 
negra ambientada en un poblet de 
Mallorca, amb un gat i un guàrdia 
civil com a protagonistes». La Con-
selleria de Cultura de la Generalitat 
instal·larà una capella ardent al Pa-
lau Moja demà divendres, i el cos de 
l’escriptor rebrà sepultura a la seva 
vila natal d’Andratx dissabte.  
 En la seva obra periodística, Por-
cel va aconseguir irritar durant qua-
tre dècades. En l’obra literària, va vo-
ler fer un mite literari d’aquest po-
ble aïllat entre el mar i la muntanya 
on va néixer el 1937, en què encara 
pervivien formes de vida ancestrals, 
pràcticament paganes. Els anys 50 
es va traslladar a una Palma que en-
cara era, segons va recordar en di-
verses entrevistes, «un món purità 
i estratificat» però on va créixer lite-
ràriament sota l’empara de Llorenç 
Villalonga i Camilo José Cela.
  El 1961 arriba a Barcelona (des-
prés de publicar la primera novel·la, 
Sol negre)  i encarrila ràpidament una 
doble carrera com a escriptor i col-
laborador  a la premsa diària i en re-
vistes com Serra d’Or i Destino, on cul-
tiva la seva faceta d’escriptor viat-
ger. Adquirit el setmanari per Jordi 
Pujol, aquest va encomanar a Porcel 
la direcció de facto de la capçalera. 
El seu enfrontament tant amb ele-
ments progressistes de la redacció 
com amb Josep Pla –que retreia l’es-
querranisme retòric de Porcel men-
tre aquest vetava els seus articles elo-
giosos a la dictadura portuguesa– va 
desencadenar la sortida de l’escrip-
tor empordanès, una decisió que el 
mallorquí va considerar al cap dels 
anys com un error i es va esforçar a 
compensar exercint com a defensor 
pòstum de l’obra de Pla. No es va des-
dir mai, en canvi, de la seva antipa-
tia –més que corresposta– amb l’es-
criptor Juan Marsé.

OBRA I GUARDONS / L’escriptor va ob-
tenir el premi Josep Pla per Difunts 
sota els ametllers en flor (1970), el Pru-
denci Bertrana per  Cavalls cap a la fos-
ca (1975) i el Sant Jordi per Les prima-
veres i les tardors (1986). Promogut in-
fructuosament com l’escriptor en 
català amb més possibilitats de gua-
nyar el premi Nobel, en els últims 
anys de la seva vida es van acumu-
lar distincions com el Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes i les me-
dalles d’Or de Barcelona i el Consell 

El novel·lista 
d’Andratx mor als 
72 anys després del 
rebrot d’un tumor

Insular de Mallorca. 
 La relació amb Pujol –que el va 
qualificar com «el millor prosis-
ta en llengua catalana»– va prosse-
guir a través de l’Institut Català de 
la Mediterrània, que va presidir en-
tre els anys 1989 i 2000, encara que 
després de la seva sortida va seguir 
gestionant el premi Catalunya. Du-
rant aquest període va rebre cons-
tants crítiques al Parlament per la 
seva gestió i la Sindicatura de Comp-
tes va assenyalar que les seves despe-
ses havien estat «desmesurades».
  Successivament maoista i anar-
quista, joancarlista (va entrevistar el 
Rei i va presumir de la seva amistat 
però va ser substituït per José Luis de 
Vilallonga com a biògraf reial), in-
terlocutor de Tarradellas i pujolista, 
un repàs de les seves incomptables 
declaracions públiques revela opi-
nions vehements (d’un sentit i tam-
bé del contrari) sobre Catalunya i la 
seva relació amb Espanya.

ELS ÚLTIMS DIES / Baltasar Porcel va co-
mençar a escriure l’última novel·la, 
Cada castell i totes les ombres, abans que 
se li declarés per primera vegada la 
malaltia, i la va poder rematar quan 
li va remetre el tumor. «Va sentir eu-
fòria per haver superat la malaltia i 
haver estat capaç d’acabar després 
una novel·la», explicava ahir Pilar 
Beltran. En la seva última columna 
publicada anunciava un retorn des-
prés de passar un agost a Sicília, un 
projecte que, segons la seva editora, 
era, més que real, una metàfora de 
com concebia una mort de la qual ja 
era conscient. H

33Baltasar Porcel, al passeig de Gràcia de Barcelona el 2005.

PERE BATLLE

La imatge pública de Baltasar Por-
cel va perjudicar la manera de lle-
gir la seva obra. No evitava les opi-
nions ferotges ni defugia el con-
tacte amb el poder, però això no 
significa que no fos un escriptor de 
debò. De fet, escrivia bé. El proble-
ma és que revisava malament.
 Les novel·les de Porcel són tu-
multuoses. L’entramat de venjan-
ces i passions està servit amb una 
prosa no sempre acurada. No era 
pas un autor que repassés els tex-
tos de manera obsessiva, polint ca-
da paraula fins a obtenir el mot 
just i eufònic. Lluny de l’orfebre-
ria, Porcel escrivia a còpia de ram-
pell, ara elegíac i després carica-
turesc, aquí sentenciós i més en-
llà trepidant. Les seves novel·les 
recorden aquells masos que crei-
xen a batzegades, sense un pla ni 
un sentit, sinó foradant un mur i 
aixecant-ne un altre segons les ne-
cessitats de cada moment. El vigor 
del verb, innegable, no es sotmetia 
a les estratègies retòriques més ele-
mentals.
 «La vida és carn», afirma un dels 
personatges de Porcel, i la seva li-
teratura incorpora greixos, ten-

Un cuiner sense receptari

VICENÇ

Pagès Jordà

drums i cartílags al costat de la con-
sistència del filet.
 Dins aquesta varietat, el lector 
destria passatges feliços on el vigor 
de l’artista se sotmet al rigor del de-
miürg. De vegades, en canvi, dispa-
ra adverbis com armament pesant, 
acumula verbs d’acció com si així 
pogués conjurar la realitat, barre-
ja col·loquialismes i cultismes a la 
manera d’un cuiner sense recepta-
ri, s’apressa perquè el temps s’aca-
ba i encara queden molts llibres 
per escriure.

 La posteritat, que ha condem-
nat els autors més estimats pe-
rò menys llegits, pot tenir l’efec-
te contrari en Porcel. Esperem 
que, lluny de l’arena política, de 
les enveges mesquines i dels elogis 
interessats, els seus llibres seran 
decantats com pertoca: les obres 
memorables a una banda, les des-
enfrenades a l’altra. Potser, qui ho 
sap, amb el pas dels anys obtindrà 
la influència literària que la seva 
imatge pública va contribuir a sos-
treure-li. H 

nterferènciesi

Esperem que la 
posteritat decanti
els seus llibres
com pertoca


