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Noéscasualitat que coinci-
deixin a la cartellera i a TV3
duesobresdedocuficció

sobre labrillant –i conflictiva, es-
clar– Catalunyadepreguerra i
guerra.Malgrat totes les denúnci-
es i feblesesque JosepBenet ens
ha recordat fins a l’últim suspir, so-
vint amb raó, tenimunahistorio-
grafiamadura, unpúblic àvidde
fermemòria al qual noespot
donar gat per llebre i uns creadors
audiovisualsmésque solvents.

El risc (benvingut)de ladocuficció

Al cineAlexandraesprojecta
Mirant al cel, documental ambele-
ments de ficcióquenarra els trà-
gics bombardejosdelmarçdel
1938aBarcelona. La ficcióque
acompanya imatges i fets reals és
unpunt forçada, però la cintadiri-
gidaper JesúsGaray téun interès
remarcable. Els diaris dePascal,
estrenadadilluns a la tele i dirigida
per JoanGallifa, abraçael període
1929-1936 i té els gransperiodistes
catalansdelmoment coma refe-

rents. El periodismecatalà i en ca-
talà d’aquells anys va situar-se a
l’avantguardade laprofessió. A
part deGaziel, tota la restade
nomsquehanpassat a la història
van sorgir de lapremsa catalanis-
ta,minoritària peròdemolt nivell:
Xammar, Planes, Sagarra, Irene
Polo, Soldevila, Rovira i Virgili, Just
Cabot... I naturalment JosepPla.

Els diaris dePascal reflecteix bé
l’ambient lliure, culte i polititzat
d’aquesta generació irrepetible, i a

travésde la seva feina, la comple-
xitat de la societat catalana. Ésun
encert la invenciódel fotògraf
francèsd’ascendència catalana
PascalDanglà, semblaben reflec-
tida l’atractiva figurade JosepM.
Planes i, en canvi, simésnoal pri-
mer capítol, resulta injust el retrat
d’un JosepPla rígid, sense cintura
en les tertúlies de l’Ateneu,man-
cat d’ironia. Per fer brillar Planes
no calia empetitir Pla. Riscos (ben-
vinguts) de ladocuficció.

Al cine tenim ‘Mirant
al cel’ i a la tele, ‘Els
diaris dePascal’, una
sèriemolt
interessant

Històries
inostàlgia
EdicionesBrecupera
‘HistoriasSelección’
i ‘JoyasLiterarias
Juveniles’

DavidCastillo
BARCELONA

Des de finals dels anys cin-
quanta fins al 1984, amb
l’enfonsament catastròfic
de Bruguera, milers de
joves van aprendre a llegir
amb els tebeos i després
amb les Historias Selec-
ción, novel·les adaptades
per als joves, amb els cò-
mics a la pàgina dreta, un
avançament del que han
sigut lesnovel·les gràfiques
actuals. Els grans clàssics
de la literatura,Melville, els
russos,Verne, Salgari, Cer-
vantes i també les entra-
nyables històries de Sissí,
van entrar a totes les llars
del país, i fins i tot es van
publicar en català.

De fet, era el pas posteri-
or per als lectors de tebeos
en un país semianalfabet.
Bruguera va posar a l’abast
de tothom unes edicions
fetesperunequipd’adapta-
dors idedibuixants.La línia
voliaserunaalternativaa la
col·leccióCadete, de l’edito-
rialMateu, quehavia domi-
nat lesedicions juvenilsdu-
rantelsanysquaranta.Bru-
guera va tenir la gran idea
d’incorporar leshistòriesen
còmica lapàginadreta,una
doble lecturaquevatenirun
granèxitentre lesgeneraci-
ons dels anys seixanta i se-
tanta, perquè permetia lle-
giralsdiferents fillsde les fa-
mílies, fins i tot era un
desafiamentperalsmenuts,
que volíem anar més enllà
de les historietes i ens afa-
nyàvemperpoderaccedir a
lesnovel·les.

Ediciones B recupera a
un preu de 10 euros, amb
dosprimers lliuraments de
sis llibres cadascun,una se-
lecció de títols d’aquella
col·lecciómítica. Obres de
Melville, Verne, Stevenson,
elBen-HurdeLewisWalla-
ce, Salgari, Dumas, Karl
May, Twain,Defoe, Cooper
i la inevitable Sissí, queha-
vien llegit totes les noies
d’aquelles generacions, co-
incidint amb les pel·lícules
interpretades per Romy
Schneider. Aquestes reedi-
cions conserven els perso-
natges al llom i són de tapa
dura, sense les cobertes
dels originals.

Consultem l’escriptor
JoanAgut, que es va incor-
porar com a editor a Bru-
guera el 1962: “El 1963
sortienels primers títols en
català, dels quals se’n van
publicar una cinquantena
aproximadament”.

La reedició coincideix
amb una altra delícia per
als nostàlgics, i potser per
als nous lectors: dos toms
especials de Joyas Litera-
rias Juveniles dedicats a
Verne i Salgari.!

Sumarnoresta
VíctorAlexandreentrevistavint catalansde foraamb
l’objectiudemostrarque la immigracióéspositiva

AdaCastells
BARCELONA

“Porto40anys aCatalunya
. Al principi era un exòtic i
últimament sóc un immi-
grant”, ambaquesta frase,
Salah Jamal,metge i histo-
riador catalanopalestí,
il·lustra com ha canviat la
societat catalana en els úl-
tims anys. La barreja s’ha
fet encaramés barreja i un
dels principals temes de
preocupació dels catalans
és la immigració. Per treu-
re-li la connotació negati-
va, el periodistaVíctorAle-
xandre ha parlat amb vint
catalans d’aquests que
viuen i treballen a Catalu-
nya i, amés, se sentencata-
lans.EstimarCatalunyaha
estat bàsic per a la tria, on
no hi ha entrat Montilla
perquè “va negar els drets
històrics de Catalunya i

això no ho ha fet cap
d’aquests vint”.

Jamal exposa la seva ca-
talanitat d’una manera
força ocurrent: “Sóc més
català que el Tarradellas, si
més no he viscut més
temps aquí”, però és evi-

dent queno tothomhoper-
cep d’aquesta manera. A
Nosaltres, els catalans,
editat a Pòrtic, els inter-
pel·lats per Alexandre
aportenprovesde catalani-
tat. Mbaye Gaye, tècnic de
manteniment catalanose-
negalès, encara recorda
com la policia li va clavar
una pallissa per parlar en
català. Com constata
l’autor catalanoanglès
Matthew Tree, “a Catalu-
nya hi ha molt racisme,
però té un avantatge en el
sentit que no té una tradi-
ció arrelada d’entitat ètni-
ca perquèha estat unabar-
reja constant. A Anglater-
ra seria impensableun títol
comWe, the english”.

A banda d’aportar una
riquesa amb la seva força
de treball, l’immigrant
també faunaaportació cul-
tural, tal com apunta la vi-

olinista catalanoaustralia-
na Gabrielle Deakin: “En
aquest llibre som vint per-
sones que tenim família i
amics en els nostres llocs
d’origen i també ells s’han
adonat de l’existència de
Catalunya”.

Víctor Alexandre defi-
neix els seus interlocutors
com “gent que va per la
vida sumant i no restant” i
sobretot subratlla que la
immigració no s’ha de
veure com una amenaça
sinó com un enriquiment.
De tota manera “ja mai
més hi haurà aquella Cata-
lunya de Domènech iMon-
taner, Badia i Margarit i
Puig i Cadafalch. Els dos
cognoms seran barrejats i
això no és un drama per-
què les societats endogàmi-
ques són terribles”. Doncs
ja tenimunmeltingpot ca-
talà, quèmés volem?!

Alexandre (amb el llibre) amb Tree, Jamal, Deakin, Viejo, Kingolo, Cònsul, que és l’editor, Gaye i Greenacre! CRISTINA CALDERER

Alexandre:
“La immigració
noésundrama.
Les societats
endogàmiques
són terribles”

Portada del primer número
de la reedició! ARXIU


