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Prefaci10

la Catalònia va ser el primer lloc on vaig veure exposat 
el meu anterior llibre. el tenien a un faristol ben vistent, a 
l’entrada mateix —allà on hi havia hagut el llegendari qui-
osc del senyor Morata—, no pas per criteri de novetat o de 
hit parade, sinó perquè s’acostava un Sant Jordi, la Fira de 
Frankfurt, no ho sé, i aquella immediatesa els havia induït a 
fer una tria canònica amb el resultat que —caram, tu— em 
veia costat per costat de tot de patums de les nostres lletres. 
Quin gran honor per a les patums. És broma, que deia en 
Cassen, tot un referent.

Continuant a peu pel centre de Barcelona en direcció a 
Gràcia, se’m va acudir de penetrar a la dimensió desconegu-
da: llibreria que em trobés de pas, llibreria que hi entraria per 
esbrinar si aquella preeminència que em va sobtar es donava 
a més punts de venda. al següent, el llibre era a una zona 
important, no tant com la d’esoterisme medieval, però Déu 
n’hi doret també, la secció de cuina. el tercer que vaig visitar 
el posava entre les guies turístiques. el quart, classificat com 
un assaig antropològic (confio que entesa l’antropologia en 
sentit calvinista, amb ena). el cinquè l’havia considerat litera-
tura d’humor. el sisè, una autobiografia. el setè el va tenir per 
un text religiós. el recorregut va cloure amb l’últim establi-
ment que vaig ficar-hi el nas, i aquest encara avui no entenc 
gaire que m’ubiqués entre reculls de sudokus i encreuats. 
Però segur que devia haver-hi alguna raó i la mancança era 
meva en no saber-la capir.

Quina llibreria l’havia endevinada? Doncs, al meu parer, 
totes, totes. Que hagis de cercar tants departaments dife-
rents de comerços del ram per localitzar un mateix producte, 
m’imagino que com a estratègia promocional volguda seria 
estupidíssima, una catàstrofe, disparar-se al peu, però aquell 
grapat de trets estaven ben vistos, trobo que encaixaven 
amb Fantasies animades d’ahir i d’avui. Com, de fet, també 
encaixen prou amb Secrets de Catalunya —diria.
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1. Una talla especial14

On practicar el desdejuni com Déu mana

el senyor Nicodem era un jueu de dos mil anys i escaig 
enrere que vivia en una caseta amb vistes al Gòlgota, des 
d’una finestra de la qual va poder seguir la Passió d’esparre-
guera en versió original. atès que en aquella època encara no 
s’havien inventat els telèfons portàtils d’última generació, els 
que filmen i fotografien, l’home decidí de servar la colpidora 
escena que acabava de presenciar mitjançant la confecció 
d’una talla en fusta policromada que volia reproduir fidelment 
la fesomia de Jesús de Natzaret clavat a la creu. el cos va 
quedar-li rodó en un pim-pam, però l’artista no se’n sortia a 
gravar la cara bé, i sort que van ajudar-lo uns àngels (hi tenen 
la mà trencada, o l’ala: a Sant Jeroni de la Murtra, sense anar 
més lluny, uns àngels també van esculpir un crucifix).

avui dia el Pròxim orient surt molt sovint als telenotícies 
perquè, quan no n’hi passa una, n’hi passa una altra, sem-
pre es barallen, però no ve d’ara: les seves associacions de 
veïns han estat conflictives des que el món és món. i fou en 
el context d’una trifulga de l’edat mitjana, que els alarbs, mira 
que poca-soltes, llençaren el santcrist d’en Nicodem al mar. 
la imatge llavors vivificà i inicià un periple que va travessar 
el Mare Nostrum de punta a punta i va acabar portant-la a 
Balaguer després de remuntar l’ebre, tombar a mà dreta a 
l’altura de Mequinensa per agafar el Segre i continuar pujant 
contracorrent, com els salmons, fins a la capital de la No-
guera. la proesa és meritòria, per bé que fonts de l’institut 
d’estudis del Mar la posen al seu lloc i en alguna mesura la 
relativitzen: “el Mediterrani evapora més aigua de la que rep 
de pluges i rius, i reequilibra el seu nivell amb la que entra 
per Gibraltar. això crea un corrent circular, el curs principal 
del qual voreja la plataforma continental africana, i torna pel 
nord. a Catalunya ens arriben aigües superficials que, per 
la salinització, se sap del cert que procedeixen de l’orient 
Mitjà.” un cop al delta de l’ebre, el tram per riu del viatge 
de Nostre Senyor també entra dins del que és versemblant. 
Perquè al segle Xii no teníem embassaments que barressin 
el pas, i perquè Balaguer comerciava per via fluvial: qui sap 
si Déu Jr. no va aprofitar-ho, tot adherint-se d’alguna manera 
a una nau i deixant-se dur.
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Que una figura pietosa de cop i volta es bellugui no és 
cap fet excepcional, ja passa: a l’alta Garrotxa, un Crist en 
majestat, enutjat i escandalitzat pel desori en els usos i cos-
tums que observava a diari entre el personal del temple que 
presidia, baixà del tron i caminà fins a una església veïna on 
no s’hi feia tan mala vida; i a tossa de Mar, la Mare de Déu 
dels Socors va fer un bot des de la capelleta per empaitar 
Satanàs pels carrers de la vila selvatana i tustar-lo amb el 
ceptre. Per no parlar de les marededéus amagades per al-
guna raó dins un pou, que l’instint maternal els fa prendre 
vida per entomar infants que hi cauen per accident (això va 
passar, per exemple, a Solsona). i tenim també el cas que 
sovinteja força, de les marededéus trobades, que sempre 
s’escapoleixen per retornar al lloc on havien fet la primera 
aparició i no paren de repetir la jugada, tot fent-se una mica 
pesadetes, fins que acaben aconseguint el que volien: que 
se’ls alcés un santuari in situ. el remarcable del Sant Crist de 
Balaguer, per tant, no rau en el fet que decidís desplaçar-se, 
sinó que ho fes per l’aigua —això sí que és rar—, i sobretot 
en l’enorme distància coberta. riu-te’n, tu, del David Meca!

Ja posats, Nostre Senyor també va resoldre a quin lloc 
concret de Balaguer fixaria residència, el convent de les cla-
risses. algú li’n devia haver parlat bé, probablement. el cert 
és que la decisió estava presa. Quan les primeres autoritats 
alertades de l’arribada de la talla van acostar-se al Segre, en 
va passar una d’inopinada: la imatge, rebeca, s’allunyava de 
llera cada cop que algú pretenia pescar-la. una mica com 
l’infant que se’t fa l’esquerp perquè no li ve de gust que si-
guis tu qui l’agafi en braços. Pel lloc dels psicotrònics fets va 
anar-hi passant tothom que era algú a la ciutat, sempre amb 
el mateix poc èxit. Fins que la superiora del convent va de-
manar: “Que m’ho deixaríeu provar a mi?” i, manoi, quin can-
vi. Jesucrist llavors no només no va posar cap impediment 
a ser tret del riu, sinó que encabat esdevingué ingràvid tot el 
trajecte i aquella mongeta tendra va poder carregar sense 
esforç un fustam de senyores dimensions xop fins al cor, que 
en condicions normals hauria estat feixuc de traginar.

Havent-se pres el fill de Déu tantes molèsties per ser 
balaguerí d’adopció, sembla raonable que els seus actu-
als conciutadans n’estiguin molt, d’ell, i li tinguin reservada 
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una data en vermell al calendari, què menys!, per bé que, 
 precisem-ho, la talla d’en Nicodem conserva només un peu 
original (durant la guerra del 36, és l’únic que va salvar-se 
de la crema). es tracta del peu que queda al davant, el dret, 
és el que es besa en senyal d’adoració. les Festes del Sant 
Crist són per novembre, i compten amb un programa quasi 
tan variat com el repertori de joc del primer ronaldinho, però 
hi ha un acte fix força concorregut i que no falla mai: un tec 
col·lectiu de bon matí, a la plaça del Mercadal, amb el qual es 
vol rebatre la dita “Si vas a Balaguer, esmorza primer”. una 
bajanada que també pot desdir-se qualsevol dia de l’any a 
llocs com els que hi ha a continuació.

reStauraNt Del SaNtuari
Mirador de la ciutat. Qui hi pugi a peu, farà prou gana per poder 
retre honors a uns desdejunis consistents (…en pa amb tomàquet, 
embotit). Pl. del reial, s/n.

Cal XirriClÓ 
local rústic, maco perquè sí, a prop de l’eixample, i la primera op-
ció en esmorzar de forquilla. especialitzat en tapes i plats típics 
casolans. C. Fleming, 53.

Cal PePito
Molt bons entrepans, al centre neuràlgic de Balaguer. Dissabtes, 
gran ambient (és el dia del mercat setmanal, amb la llotja ramadera). 
Pl. Mercadal, 5.

ParÍS 
el nom és del nord, però les tapetes que hi fan són del sud. es-
panyoles per més senyes. atenció al pop. el pernil és de primera.  
C. Grup Jaume Balmes, s/n.

Nova FoNt BlaNCa
Dins el polígon industrial Camp llong, just sortint de la ciutat per 
la C-13, direcció lleida. esmorzar de forquilla de cuina tradicional i 
producte de la comarca.

DeMoNi’S
encara no té un any. esmorzars de brasa, interessant assortiment 
d’ibèrics, i també tapes. el forn és de llenya. i el preu, econòmic. 
C. Sant lluís, 51.

Guia pràctica
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el ParaDor
Xurros amb xocolata desfeta, en una atmosfera de conversa —i de 
vegades confrontació— futbolística (hi ha premsa esportiva, tertú-
lies). C. urgell, 2.

Bar CÈNtriC
Fa honor al nom. refinat, ben decorat, estupenda opció per a un 
esmorzar continental (acompanyat d’una fullejada al Segre, o La 
Mañana). Pl. Mercadal, 25.

Festes del Sant Crist, Balaguer (Noguera)
els actes giren al voltant del dia gran, que és el 9 de novembre.

973 446 606
www.balaguer.net
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Manual per fer d’espectador dels programes de televisió i ràdio

les innovacions tecnològiques ens permeten estar al cas de la pro-
gramació audiovisual des de qualsevol banda: podem veure televisió 
pel telèfon, per exemple, o escoltar la ràdio a través d’una torradora de 
pa. Però en determinades situacions no és el programa que s’atansa al 
públic, sinó el públic que s’atansa al programa. abans d’entrar en ma-
tèria donarem pas a uns instants de publicitat. Sobretot no marxeu, ni 
canvieu de llibre per causa de l’anunci, que tornem de seguida.

No sé com podíem viure sense radiotorradora!

M’ha costat uns quants calerons, però ha valgut la pena. Sorpre-
nentment la ràdio que torra el pa no és de la marca acme sinó ariete. 
la idea en si mateixa no pot ser més absurda —aquí està la gràcia—, 
que ningú no es pensi que la combinació d’ambdues funcions en un 
sol aparell almenys et permet d’estalviar espai. Ben a l’inrevés, l’andrò-
mina és aparatosa, t’ocupa mitja cuina. i has d’anar amb compte a no 
 cremar-te el tou dels dits quan mous el dial o apuges o abaixes el volum; 
no obstant aquests inconvenients, la ràdio se sent de manera accepta-
ble i les torrades surten prou ben fetes. Bona compra.
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De Madrid al cel hertzià

el gruix de l’oferta televisiva en obert ens arriba des de 
Madrid, on les necessitats de públic per fer caliu són ge-
gantines perquè els espanyols cada cop ens posen més ca-
denes i ja sembla que no es puguin fer programes sense 
espectadors cridaners i predisposats a la participació. al pas 
que van acabaran comptant amb gent que faci ambient i 
 reaccioni amb crits de suport o rebuig al que s’acaba de dir 
al plató fins i tot durant els telenotícies (Faemino i Cansado 
això ja van fer-ho, però en un gag; jo em referia a la ficció que 
en diuen realitat). la satisfacció d’aquesta demanda ingent 
de recursos humans la resol un col·lectiu de senyores que té 
per tasca el fer córrer la veu per places, mercats i celoberts 
de la província madrilenya, són les anomenades “captado-
res”. a la capital d’espanya l’espectador és de pagament 
—de 10 a 30 euros la sessió—, i per abaratir costos ara 
s’estila recórrer a europeus de l’est. rebenten preus, t’ho 
fan les hores que calgui per gairebé no res, però com que no 
entenen ni un borrall del que es diu, cal anar-los fent senyes 
o mostrant-los dibuixos perquè sàpiguen quan han d’aplau-
dir i quan han de riure. Productors de programes que utilit-
zen aquest recurs estalviador de pressupost m’han resumit 
així el problema principal del públic estranger: “No se debe 
notar que el estudio está lleno de polacos.” Frase que en 
certa manera també és aplicable als programes que es fan a 
Catalunya i s’adrecen a tot l’estat.

aGÈNCieS De CaPtaCiÓ De PúBliC a la CoMuNitat 
De MaDriD (eSPaNYa)
Maker:  678 450 284
Discóbolo:  917 415 303
Penélope:  914 480 600

Guia pràctica
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Alguna retirada amb el poble català?

Primavera del 2008. enfilo el camí de Sant Just Desvern 
per assistir a una producció de Gestmusic. No tinc GPS 
però sí un plànol de la ciutat, que em serveix de ben poc: 
em faig un embolic de ca l’ample. això està molt canviat 
de quan hi venia amb freqüència gairebé diària. entre tant 
polígon industrial, em perdo, faig més voltes que el 29  
—veig casasses, pertot, que em fan pensar: “segur que 
tenen molts quartos”—, però preguntant i equivocant-me i 
tornant a preguntar a la fi localitzo l’estudi. Fora hi ha una 
gentada de por. l’expectació és comprensible, perquè l’es-
pectacle promet. es tracta d’un concurs de talents en disci-
plines diverses, un programa entre tants i tants amb format 
clònic a cada espai mediàtic. Però avui és un dia molt espe-
cial: se celebra la gran final, i no hi haurà una altra gran final 
fins d’aquí a tres o quatre setmanes! Qui guanyaria, un nen 
gitano que s’esgargamella xisclant no sé què d’uns cigarros, 
la proclama bel·licista megapatriòtica d’una aclamadíssima 
xirigota —com canvien les capitals mundials del pacifisme, 
segons qui governa!—, un número funambulista de pa sucat 
amb oli, o algun cantant que en cas de triomfar ja mai més 
no ocuparà el prime time per raons musicals? Quins nervis! 
Però reprenguem l’assumpte del públic. aquí se’l remunera 
en espècies: entrepans, crispetes, gelats, i begudes que ori-
ginen problemes quan, com avui, es fa un directe i les neces-
sitats fisiològiques desborden la logística posada en marxa 
durant els talls de publicitat: massa persones alhora volent 
fer un riu (si algú no torna a temps de Can Felip, un membre 
de l’equip es treu cables i auriculars i s’apressa a ocupar el 
seient que faria lleig si aparegués buit).

la gent xala de valent. S’ho passa d’allò més bé, en 
bona part perquè connecta de ple amb el tipus de show 
que s’ofereix, i sap què fer en tot moment: ara aplaudir, ara 
cridar “guapo, guapo”, ara fer l’onada. els noms dels col-
laboradors catalans, naturalment, tots es diuen en castellà i 
les seves veus sonen engolades per evitar un deix que no-
més es tolera en sitcoms, per escarnir-lo. el públic és de 
procedències i extraccions que ja asseguren bastant unes 
reaccions que no incomodaran l’audiència espanyola (auto-
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cars noliejats per l’organització esperaven el final del show 
per tornar tothom a casa; un xofer em va dir que n’havien 
vingut “de Sabadell, de Badalona, de todas partes”).

tanmateix, i sisplau que no es prengui com a retret sinó 
com una crítica constructiva, vaig detectar un parell d’esclet-
xes sense segellar. una hostessa és requerida de tornar a 
l’escenari, per raons d’admiració òbvies: fa un goig de no dir, 
llavors li fan llegir el resultat de la votació i la sortida de guió 
acaba en catàstrofe: la xicota neutralitza una e àtona i ni se 
n’adona. tant o més greu va ser la catalanada en la queixa 
d’una senyora del segon pis: “¡eh, que no lo sentimos bien!” 
encara sort que per televisió no es devia sentir.

GeStMuSiC eNDeMol
Per fer de públic:  932 106 600

el títol d’aquesta peça està extret de la lletra de Com el Far West, 
no hi ha res, de la trinca.

Guia pràctica
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