
Jaume Santandreu vol ésser home amb 
el poble, ésser poble, com repeteix a 
les seves poesies, però s’adona que «els 
bels mal educats dels marginats» no 
tenen aliats.

—Els marginats, a vegades, som una 
mica la inquietud, que no és bona, per-
què tot ho tradueix al negatiu. Els qui 
hi surten guanyant són els qui venen 
panys de portes. Cada vegada que hi 
ha un assassinat, cada vegada que hi ha 
més robatoris, més delinqüència juve-
nil, més droga, qui hi surt guanyant 
són els qui venen panys. I la resposta 
del poble és que hi hagi més presons 
i, per tant, que hi hagi més fonts de 
marginació.

El treball de recerca del poble que 
Jaume Santandreu va triar com a camí 
de vida ha estat constant. L’octubre 
del 1977 es dugué endavant la Marxa del 
Treball i la Cultura.

—Mos vàrem reunir uns trenta margi-
nats per donar la volta a l·Illa durant 
quinze dies i poder conviure amb la 
gent dels pobles de Mallorca. Quinze 
dies a peu, dormint als pobles. Inten-
tàvem entrar-hi en contacte, però les 
reaccions eren bastant negatives. Deien: 
«Ara vénen, tancau sa porta.» La reac-
ció, doncs, era bastant negativa. Nol- 
tros aprofitàvem: per anar pels col·legis, 
i quan els ho explicàvem, ho entenien 
un poc més. Pel que fa a persones, sí 
que hi havia casos molt agradables. 
Quant a comprensió, molt poca cosa.

L’ordre corruptiu, la suau realitat de la 
moral establerta formen la paret contra 
la qual topa Jaume Santandreu, una 
paret de totxos de lleis escrites o' no 
que, com diu a Dos pams d’home, «lleis 
maten amor i estorben créixer». Mal�
grat tot, Jaume Santandreu continua 
dempeus, però cruelment crític:

—Jo podia esperar, podia esperar una 
altra cosa de la democràcia, després 
d’haver-me jugat el físic a la clandesti-
nitat. Ara, pel retruc del joc de comu-
nicacions, i pel joc polític, et miren un 
poc com el representant dels marginats. 
Jo pertanyeria a partits polítics i no hi 
pertany per mor d’això. Personalment, 
continu en una posició crítica, perquè 
és la meva manera de ser... I si cansa 
això? És clar que sí, però la meva crí-
tica és una crítica vital, no purament 
teòrica. Quan tu estàs dins un poal de 
fems, que és la marginació, mancat 
de tot, la crítica encara te neix molt 
suau; perquè, passant un vespre a «La 
Sapiència», jo hauria de sortir com un 
boig pels carrers, escopint a tothom.

Jaume Santandreu, però, sap que és res�
ponsable i que, vulgui o no vulgui, és 
la imatge pública de tot un moviment 
de marginació.

—Per exemple, des del meu vot i in-

Una frase de «Camí de coix» diu prou clarament la intenció de la novella: 
«Fa més camí un coix que camina, que no un home sa assegut.»

fluència, he fet tot el que he pogut per-
què els de «La Sapiència» abandonassin 
la vaga. No mos interessa l’agitació per 
I’agitació.

Jaume Santandreu, com a guerriller, 
com a franc tirador solidari, duu enda�
vant una guerra civilitzada. Vol dur-la 
encara que el titllin d’«anarco» o d’es- 
tirabotaire. Però no ha volgut confon�
dre’s mai amb diplomàcies suspectes 
d'hipocresia. I això li ha costat topar 
moltes vegades: amb els tribunals per 
un sermó, amb el bisbe per unes deter�
minades crítiques al papa i a l’Esglé�
sia... I, potser contenint el doll de vi�
talitat d’un picnic apassionat, Jaume 
Santandreu no ha volgut actuar de pe�
dra d'escàndol, de show. Sap que l’im�
portant és ésser pedagògic i arribar a 
desentelar la simple realitat massa em- 
brutida de paraules i d’ideologismes.

—Allò que és important és plantejar-se 
el següent: això que has dit, serveix 
per a obrir els ulls al poble, serveix per 
a fer caminar la gent, o no? Això és el 
que vaig respondre al bisbe quan em 
va cridar per unes declaracions. «La 
vostra gent fa recular el poble, molta 
d’altra, potser el faci avançar.» Per als 
catòlics «beatos», unes declaracions 
com aquelles són negatives. Però, per 
a tot un altre poble a qui queda tota 
una arrel cristiana, perquè sociològica-
ment és així, va bé o malament? Aques-
ta és la qüestió.

I recordem un fragment dels seus poe�
mes: «crec que els tractats de moral 
i altres herbes / són els invents dels 
coixos / perquè els altres no corrin.» 

Jaume Santandreu no ha volgut accep�
tar el risc de mort de resurreccions pla�
nificades. S’ha estimat més la seguretat 
de viure que dóna el combat. Per sort, 
Jaume Santandreu no ha esdevingut ca�
nonge empoltronit. En Jaume xerraire 
ens ha obert la porta de tots els altres 
Jaumes: el lluitador i activista, el ten�
dre d'un poema, el crític, el que diu que 
no sap escriure...

Es fa tard. Són les nou del vespre i pel 
pati del claustre les figures dels homes 
que hi són acollits apareixen tèrboles 
i un poc inquietants. La il·luminació és 
mínima —no deu arribar-hi el pressu�
post. L’home de pell xuclada m’obre la 
porta exterior. En Jaume, exuberant 
d'activitat, té un toc d’home més gran 
del que li,pertoca, per culpa de les pa- 
tilles enfarinades. Deu estar cansat de 
parlar, i quedam que li passaré l’entre�
vista i tot allò que es fa.

La plaça de Sant Jeroni —«fontana» al 
bell mig, esglésies i casalots d’ocre de 
postal enviada des de Florència al vol�
tant— és una petita gràcia italiana, un 
present de la nit. Se sent una remor 
llunyana. Algun televisor encès? O una 
ràdio enfurismada. La Calatrava, la por�
ta de Sant Antoni, la ciutat antiga han 
tornat ghetto interior, i immigrants re�
cents o marginats 'hi fan vida. La casa 
nadiua de Joan Alcover és a quatre pas�
ses, però la «Ciutat» de Joan Alcover 
s'allunya a grans gambades.

EMILI J. BOIX FUSTER 
i JOANA M. VIVES ALARIÓ

(Fotos: Barceló.)
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' Al camí dels Degotalls, Oriol Panyella, secretari de la Comissió Fabra, 
descobreix el medalló de Pompeu Fabra. Al seu costat, Joan Vallvé, 
president d'Omnium Cultural.
El parlament de Ramon Aramon i Serra.
Els assistents ai voltant de l’orador.

XII festes populars de cultura 
Pompeu Fabra

CANTONIGRÒS
A MONTSERRAT

Ja ha fet dotze anys que la 
festa literària anyal nascuda, als 
temps més negres, a l’empar 
de sant Roc de Cantonigròs va 
prendre, quan l’esperança ja po�
dia començar a fer-se més ober�
ta, el bordó del pelegrí. D'ales�
hores ençà I fins ara, en una 
ziga-zaga sens dubte traçada 
pel diàleg entre la deliberació 
inspiradora i l'atzar de les pos�
sibilitats d’organització, havia 
collit i més encara sembrat en 
una dotzena de ciutats o viles. 
Enguany, el diumenge 26 d'oc- 
tubre, ha pujat a Montserrat 
—no com algun faceciós n’ha 
tingut l’acudit, perquè la dot�
zena fos de frare!— per cele�
brar-hi el centenari de la pro�
clamació de la Mare de Déu 
de Montserrat com a patrona de 
Catalunya i el de la Corona poè�
tica oferta a la Mare de Déu 
l’any següent. En aquell centre 
d'espiritualitat i de sentiment, 
la diada va prendre un aire de 
culminació de la qual alguns 
dels assistents, amb recança, 
temien que fos definitiva, i que 
d'altres, no resignats a cloure 
per bellament que fos una his�
tòria que han viscut i estimat, 
van veure provisional i promesa 
de renovellament. Si, d’aquests 
sentiments, en naixia alguna in�
certesa, i’esvairen els organit�
zadors anunciant que el 1981, 
per primer cop, les Festes se�
ran a Barcelona, que hom publi�
carà un volum que reflecteixi 
l’experiència de tots els anys 
passats, i que aleshores serà 
el moment de decidir si escau 
de donar-la per acabada.

Els actes, organitzats per Om- 
nium Cultural amb les seves 
delegacions locals i per la Co�
missió Fabra, havien començat 
dies abans a Manresa, Igualada 
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i Terrassa i hi continuarien des�
prés. A la muntanya van com�
prendre,- en primer lloc, la col- 
locació, amb un parlament de 
Ramon Aramon i Serra, secre�
tari general de l’Institut d’Estu�
dis Catalans, d’un medalló amb 
l’efígie de Pompeu Fabra al 
camí dels Degotalls o dels Ar�
tistes, al costat del monument 
a Joan Maragall.

L’acte literari se celebrà a la 
sala de conferències del mo�
nestir, plena de gom a gom. 
Obert per Joan Vallvé i Creus, 
president d’Ômnium, que glos�
sà el sentit de la pujada de les 
Festes a Montserrat, i presidit 
per l’Honorable Conseller de 
Cultura de la Generalitat, hi in�
tervingué de primer el director 
de «Serra d’Or». Maur M. Boix 
—que poc abans, en l’homilia 
pronunciada a la missa conven�
tual, havia suggerit que Fabra 
devia tenir ben present Mont�
serrat, per la utilització força 
freqüent que fa del nom de 
la muntanya i del santuari als 
exemples inclosos al Diccio�
nari— va descriure la Corona 
poètica a la Mare de Déu de 
Montserrat, que hom remem- 
brava en el seu centenari, i féu 
un estudi històric i quasi-socio- 
lògic —tota una estampa d’èpo- 
ca— dels autors que, en un 
gest sobretot de voluntarisme 
cultural, hi van aportar seixanta- 
sis composicions.

Joan Triadú, en aquell balanç de 
l’any cultural que és una cons�
tant aportació seva des dels 
primers temps de Cantonigròs, 
reté homenatge a Josep M. 
Folch i Torres en el seu cen�
tenari i glossà la figura del nar�
rador nat que blegà amb disci�
plina els seus dons a les exi-
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