
LES EINES DE BUTXACA
¿Amb quines eines literàries 
comptem per col·laborar en el 
procés de normalització 
lingüística i cultural a 
Catalunya? ¿Què diuen, 
encara avui, els nostres 
clàssics?
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Una granota blava, una mirada clara, 
líquida, un punt estrábica, i una llavor 
de cànem grillant darrere el seu as-
saig general d’ironia. Un dia era una 
veu que a l'altra banda del telèfon 
—el mateix telèfon que ressonava inú-
tilment per les raconades plenes de 
buit d’aquell pis on el gas xiulava ame- 
naçadorament esperant un te que mai 
no fou escaldat: una immòbil mà ge-
lada feia silenci damunt el terra— et 
deia: «Hola xiquet! te n’he d’explicar 
una de novel·la...» Mai no acabava d'ex- 
plicar-te-la, aquella de novel·la. Ni d’es- 
criure-la. Les coses que passaven, que 
li passaven, restaven sempre emboi- 
ronades de blau, com la seva mateixa 
vida: blau de fum, granota blava, mi-
rada blava.

Sempre, quan ens vèiem, quan parlà-
vem per telèfon, s’acomiadava caste- 
llanament —i sabia perfectament el 
que feia, el que deia; era professor de 
català i n’havia fet a Rosa Sensat—: 
«apa, cuida't», deia sempre, com els 
pagesos de la seva terra. Cuida’t tu, 
Joan, també. «Jo no fumo tabac ne-
gre com tu. No em cal patir. Jo no-
més compto estrelles.» Tot i així, cui-
da't, Joan. «Re m’amenaça» —l'accent 
de Menàrguens endolcia les vocals. Un 
somrís sorneguer s’amagava darrere la 
barba rossa quan et parlava lenta-
ment de la fulla de cinc puntes —«com 
un estel, com un galó en el barret»— 
i dels seus llargs viatges enllunats 
amb la Marta i amb els amics. Quins 
amics, els de la facultat, els de l'Ate-
neu? «Ah, aquells!» Què? Era de nit 
i tornàvem de l’Escola Normal de Llei-
da, on havien anat a parlar de litera-
tura infantil: havien fet molt tard i 
per poc no fem salat. Hi havia boira 
espessa i un fred que pelava ens mar-
tiritzava. Era un pèssim organitzador, 
no li venia d'una hora ni de dues;

Joan Barceló i Cullerés.

somreia, garneu, callava si t’enfadaves. 
L’autocar pudia a gas-oil. «Alguns es 
foten de mi...», deia, i jo me’n fotia 
d’ell: fort, així n’aprendràs. «Sí, ja sé 
que aquest món de les lletres catala-
nes, és un dir, put una mica a res-
closit.» Per això s’asseia al marge i 
mirava dellà de l’horitzó pel damunt 
de la plantació del seu tros. «Si algun 
dia vols i véns tu i l’alicorn us prepa-
raré una cassola de tros. Després d’es-
capçar les tiges altes, ei! T'he de rep-
tar una mica, mentrestant : no diguis 
mai això és inventat.» Epa ! «No t’es-
tarrufis, tu. També se’n foten, de tu. 
Déu n’hi do, si se’n foten dels concur- 
saires com tu i com jo...» En saben 
molt o què? «No, home, que són d’allò 
més purs.» Ah, com aquell nadó que
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en la mort de Joan Barceló i Cullerés

NO DIGUIS MAI
AIXÒ ÉS INVENTAT
per Pep Albanell

et vas inventar i que no sabia dir al-
tra cosa que Cel?, i que en lloc d’apren-
dre a caminar li van sortir ales i va 
aprendre a volar i que la gent de casa 
seva el tenien engabiat a les golfes? 
«Això, però, no diguis mai això és in-
ventat.»

No hi ha re d'inventat, perquè tota la 
vida és una meravellosa invenció que es 
va teixint dia a dia. Mai no havia en-
tès com s’ho feia ell, que vivia al mar-
ge tot escapçant les tiges massa altes 
de la seva plantació de cànem, la gra-
nota blava, la mirada blava, la veu 
blava, ell que s’assemblava a un gat 
endormiscat a punt de caçar la papa-
llona inabastable, per situar-se perfec-
tament en aquest món de normes rí-
gides i formalitats laborals: era col·la-
borador de la campanya «Avui 2.000», 
professor de Rosa Sensat, coordinador 
de la revista «Heura Blava» de les pu-
blicacions de Don Bosco, corrector 
d’una editorial de mal borràs, assessor 
literari de literatura infantil d’una edi-
torial de bon borràs. I vés a saber què 
més. Escrius, Joan, amb tantes feines? 
«Oi. Venc pomes. A tant la caixa. A 
bon preu.» Escrius? Li agradava poc 
parlar de les coses que encara no ha-
vien sortit, però pel món corrien ori-
ginals seus que tard o d'hora respira-
rien a les llibreries. Se n’anava deixant 
un rastre ample i espès: Ombra de 
pare, novel·la; Retall, contes; Diumen�
ge a la tarda, novel·la eròtica que ell, 
garneu, atribuïa a un misteriós autor 
basc, potser confident de l’Ofèlia Dracs, 
que se signava «Pere A.»; el recull de 
contes Garcés són dimonis, presentat 
al passat «Víctor Català». I una no-
vel·leta que escriuen a mitges amb la 
Mercè Canela... I vés a saber què 
més...

Tot just començava, tot just acabava 
de cridar, Joan Pseudònim, Que co�
menci la -festa!, i ell va i, mentre s’ar-
regla els tirants de la granota, tot 
mirant de gairell per allò del sentit 
del ridícul que venia de poble, sense 
saludar la concurrència, se’n va abrup-
tament. I la feina que hi ha encara 
per fer, Joan? Si tot just comença-
ves... «No diguis mai això és inventat, 
tu.» Arran de l’horitzó, en Joan Barce-

"Just quan les hores es dssfah. Jòan...
per Josep Espuriyes

Sí, Joan —Barceló i Cullerés administrativament—, només ens faltava aques-
ta ! Data d’avui, d’«hores malpremsades», Científicament s’ha demostrat ■—en 
orris cavalca la il·lusió de tots, oh impotència!— que els Diables d’escuma 
han fugit cuaentrecamats de les impremtes. Tanmateix, potser per allò de 
l’excepció i de la regla, no ho sé, aquell diablet de cabells i de barbeta es-
caroláis, amb tocs de color de coure a la intempèrie, cordialment senzill i 
amablement irònic que sempre saluda —te’n recordes?—: No saps veure l'es�
pai que t’envolta, roman a l’aguait al peu del canó, vull dir de les «linos» 
(quant d’eufemisme, oi?). Tot i que els seus companys —sustenta escèptic— 
Viatge{n) enllimatls) cap a l’univers del somni en el «jet» El vent, del 
vent; ell, escarmentat de les multinacionals energètiques, no s’acaba de 
creure que el trobin net d’Escopinades pamfletàries: n'ha vistes ploure tan-
tes, en aquest país! I mentre fila temps vagarós fulleja un llibre, Obres Com- 
pletes-Volum XXVIII n’és el títol, que escodrinya, si em permets la imatge, 
amb tremp i vivor d’Ulls de gat mesquer. De tant en tant, però, pensa en 
ells amb nostàlgia. No ho pot dissimular.
—Ves quina mosca els haurà picat...! —fa.
De mosca, cap, Joan, sinó un aràcnid de fibló verinós : Picada d’escorpí, amb 
mel s’ha de guarir. Però vet aquí que no en tenim, Joan, de mel. Ens l’han 
arrabassada, no sabem qui, amb arna i tot. I en aquestes circumstàncies no 
podem pas exclamar: Que comenci la festa! No seria completa. Ni festa, 
Joan. Oi que m'entens?

ló arrossega la cama enguixada men-
tre el gas xiula malastrugament. Aquell 
te no s’acabarà d’escaldar mai. Cuida’t, 
Joan! Cuida’t.
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