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OPINIÓ

iquel Martí i Pol era molt jove
quan el van convidar a Barce-
lona a una tertúlia de lletrafe-

rits en què brillava Rafael Tasis (Barcelo-
na, 1906 - París, 1966). «Digues a en Tasis
que la seva última novel·la t’ha agradat
molt», li va recomanar un dels més vete-
rans. «És que encara no l’he llegida», li va
confessar Martí i Pol. «Tant és. Digues-li-
ho igualment, que estarà molt content»,
li va insistir el tertulià. Per honestedat,
Martí i Pol no li va fer cas. «Vull creure
que al meu veí només el guiava la inten-
ció de congraciar-me amb el novel·lista.
Aquesta anècdota mai no ha fet minvar
l’admiració que sento per l’obra de Rafael
Tasis i per la seva actitud personal, tan
exemplar», explicava Martí i Pol molts
anys després.

L’editorial Acontravent ha publicat ara
Diari íntim. Escrits autobiogràfics, l’edició
a cura de Montserrat Bacardí i Francesc
Foguet d’un recull de textos dispersos de
Rafael Tasis que permeten resseguir l’edu-
cació sentimental d’aquest influent es-
criptor, periodista i polític autodidacte.

«Em manquen amics que m’animin.
No puc, però, fabricar-me’ls», anotava

M Rafael Tasis amb setze anys al seu diari
quan encara no podia saber que un dia
no tan sols no li faltarien amics que l’ani-
messin, sinó que sense haver-los de fabri-
car en tindria que procurarien convèncer

tertulians ocasionals per tal que també
l’encoratgessin.

Rafael Tasis va desenvolupar una acti-
vitat prolífica en diversos àmbits, en al-
guns dels quals la seva obra és referen-
cial, com en el del periodisme, al qual va
aportar amb Joan Torrent una monumen-
tal història de la premsa catalana (1966).
Malgrat l’empenta amb què va impulsar
tantes iniciatives, de jove se sentia una
persona amb poca energia. «L’educació és
responsable del caràcter? Sols en part, en-
cara que potser no fóra errat atribuir al
sistema d’educació dels religiosos la me-
va manca d’energia i de fe, en els més
amples sentits dels mots», pensava als
vint-i-dos anys.

A la mateixa edat, tampoc no trobava
motivació en el treball i res no feia pen-
sar que acabaria deixant una obra volu-
minosa: «La vida cada vegada m’apar més
buida, més mancada de guiatge i de sen-
tit. Treballar, viure, morir... Treballar per
què, per quin objectiu misteriós, per una
il·lusió personal, per una falsa visió, per
un desig, per una ambició pueril i ridícu-
la. Viure tancats en una torre d’egoisme,
voltats d’estúpids o d’egoistes.»

Rafael Tasis
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Rafael Tasis.

er més que els diaris i noticiaris insistei-
xin a repetir els mateixos noms, cares i

problemes com a fons musical de les nostres
vides, de tant en tant hi ha notícies aparent-
ment poc importants que et fan ballar el cap.
És el cas d’una informació llegida fa uns dies,
sobre un home que a l’Escala es va lliurar als
Mossos d’Esquadra després de diversos roba-
toris, perquè el duguessin a la presó i, quan
va ser dins, els va escriure una carta per do-
nar-los les gràcies, deia, perquè ara podia

P menjar calent, dutxar-se i dormir a les nits.
L’home solia entrar a cases d’estiueig buides a
dormir-hi, dutxar-se i menjar, a més d’endur-
se petits electrodomèstics i objectes que va
retornar per demostrar la seva culpabilitat.

La notícia es presta a tota mena de comen-
taris i bromes sobre presons residencials i pe-
tits delinqüents que no volen treballar. Però
a mi em crida l’atenció per l’altra banda.
Com s’ha d’estar, de sol i desesperat, per pre-
ferir que et tanquin per tenir el mínim indis-

pensable per sobreviure? La vida es limita a
menjar, dormir i dutxar-se? Quin món d’es-
claus és, aquest, en el qual cobrir necessitats
bàsiques ja fa feliç? Aquestes són només al-
gunes de les preguntes que em faig, en aquest
món que sembla organitzat perquè acceptem
les diverses formes de presó amb agraïda ale-
gria. I encara més: quanta gent es troba al lí-
mit, disposada a tot per un plat i un matalàs?
Aquest és el trist, humiliant i immoral estat
del malestar a què ens han abocat.
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Presó voluntària
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«Un camí de mil milles comença amb un pas»
Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista i científic nord-americà

Andreu Subies (president de la Federació Catalana de Futbol) «Si la selecció catalana de futbol fos oficial, estaria lluitant per ser campiona
del món»




