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l cap de setmana passat vaig enfilar amb el
cotxe cap a l’Ametlla del Vallès interessat
per assistir a l’acte d’obertura de l’Any
Xammar, dedicat a un dels periodistes que
hauríem d’haver llegit tots els que ens de-
diquem a aquesta feina de veure, escoltar, i
que, amb un mínim de criteri i un màxim
de claredat, volem explicar allò que hem
vist i escoltat. L’acte estava organitzat per
l’Ajuntament vallesà i forma part d’un pe-
tit però intens programa que permetrà
disminuir una mica el greuge oceànic que
manté aquest país amb alguns dels seus
genis, especialment amb aquells que van
haver de marxar a l’exili i molt especial-
ment els que no tenien una adscripció po-
lítica que els permetés ser etiquetats per
un grup o altre de salvament intel·lectual.

Eugeni Xammar (1888-1973), home de
món, d’un món que tenia per pàtria Cata-
lunya, poliglot, irònic, independent, con-
tundent i elegant. El seu amic Josep Pla el
considerava la persona més intel·ligent
que havia conegut, compliment enorme
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tenint en compte que el murri de Palafru-
gell n’havia conegut molta, de gent. L’acte
de dissabte passat, doncs, va posar fil a
l’agulla amb la presència entre el públic
d’alguns xammarians destacats, destaca-
díssims, com Quim Torra, ànima de tot
allò que tingui flaire de periodisme català
d’entreguerres en general i del savi de
l’Ametlla en particular; l’editor Jaume
Vallcorba o el jove historiador i periodista
Joan Safont, nom a seguir i a llegir.

Hi va haver diversos parlaments, fins i
tot algun d’interessant, com el del senyor
Amadeu Cuito, que va conèixer personal-
ment Xammar, del qual va fer una glossa

amena. Especialment lluïda la
projecció d’un documental que
de moment es podrà veure al
Born i confiem que aviat a la te-
levisió nacional. Bona feina de
la productora Sabem.com: re-
pàs ben explicat de la intensa vi-
da d’un periodista de raça, agut
i profund, el corresponsal es-

tranger més ben informat a la perillosa
Alemanya nazi i que, exiliat després de la
Guerra Civil, va mantenir una insuborna-
ble militància lingüística que li va impedir
tornar a exercir el seu estimat ofici. Gent-
leman cosmopolita des de la catalanitat
més radical, professional lliure i erudit,
sense elitisme. Paraules del senyor Cuito:
“Xammar era un home fet al carrer, i això
el protegia de la pedanteria dels erudits.”
Clavat. Correu cap a la llibreria, o a la bi-
blioteca, i llegiu Xammar, benvolguts. Us
farà més savis, més intel·lectualment rics i
més orgullosament catalans. Què més es
pot demanar a una lectura?

Cor agre..................................................................
Carles Ribera / cribera@presencia.cat
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na de les coses que criden més l’atenció
dels grans empresaris acusats de corrupció
és que, sota cap circumstància, no perden
mai les maneres ni, si es pot dir així, l’ele-
gància connatural. Atenció, si no, al des-
menjament amb què l’altre dia Narcís Ser-
ra assegurava que els sobresous exorbi-
tants que s’havia autoassignat durant la
seva gestió a Catalunya Caixa no eren sinó
una mesura rutinària per “ajustar-los als
preus de mercat”, dedueixo que no pas el
mercat on la meva mare va a comprar la
verdura fresca. No només això: l’augment
de sou es devia al fet que el seu càrrec di-

rectiu, en un moment puntual, va deixar
de ser simbòlic i va comportar diguéssim
que l’executiu s’involucrés en certa mane-
ra en la gestió de l’entitat que el pagava.
Vaja, que es va apujar el sou perquè s’esta-
va prenent la molèstia de treballar, però
només una mica. L’escala tarifària per la
qual es regeixen aquesta mena de gent
pertany a un ordre sobrenatural, no ho
hem de perdre-ho de vista. I l’americana i
la corbata, el port, el capteniment lent i
calmós que gasten, fins i tot el seguici de
lletrats no menys irreprotxables que solen
acompanyar-los carregats de maletins in-
quietants, formen part d’aquesta aurèola
d’impunitat celestial que sembla protegir-
los de la baixesa de veure’s obligats a res-
pondre dels seus actes davant del món,
com fan cada vegada que són cridats a de-
clarar en algun jutjat.

El gerent d’una fàbrica, que havia acu-
dit encorbatat a una visita informal a les

naus industrials per ensenyar el procés de
producció a un grup de convidats, es la-
mentava a la sortida que els faldons de
l’americana li haguessin quedat tot em-
polsinats, però de seguida afegia amb un
somriure que aquella classe d’indumentà-
ria, en realitat tan poc apropiada per al
treball, era imprescindible per presentar-
se davant dels operaris investit de l’autori-
tat que se li suposava. Més encara: no fer-
ho, afegia, intentar vestir-se amb la natu-
ralitat d’un home de carrer, no només re-
sultava més car (no s’hi val, és clar, qualse-
vol samarreta, sinó un polo de marca, ni
uns texans, òbviament) sinó que constitu-
ïa una falta de respecte davant dels subor-
dinats, que podien sentir-se decebuts i
quasi ressentits si interpretaven aquella
deixadesa com la prova que no tenien
prou categoria per merèixer les millors ga-
les del patró. Doncs moltes gràcies per fer-
nos sentir tan respectats.

Caiguda lliure...............................................................................................................
Eva Vàzquez / evazquez@presencia.cat
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