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SANTI FONDEVILA

● Ferran Mascarell i la dona del
Cèsar El conseller de Cultura és un
home culte i per això sorprèn que
encara estigui rumiant què ha de fer
amb els seu secretari general, Xavi-
er Solà, després que hagin quedat
paleses actuacions que, si bé els seus
companys de CiU consideren legals,
fan d’allò més lleig. O és que sembla
normal i ètic que un membre amb
responsabilitat d’una entitat públi-
ca, l’Associació Catalana de Munici-
pis (ACM), encarregui unes feines al
seu propi despatx d’advocats i les
cobri de manera peculiar (65 factu-
res per un import pràcticament
igual girades el mateix dia). ¿No fa
pudor que del pressupost de l’ACM
del 2010 –segons publicava El País–
el senyor Solà i la seva dona, arqui-
tecta, en facturessin el deu per cent
només en dos mesos? Senyor conse-
ller, la dona del Cèsar, i el Cèsar per
ser justos, a més de ser honrats ho
han de semblar. Esclar que Solà és
potser part del preu que Ferran
Mascarell va haver de pagar a CiU

El traspunt

PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Un poeta? “Pep Guardiola”

l’anomenat periodisme cultural. És
trist, però pitjor seria robar.

“Jordi Nopca [redactor de l’ARA]
és un precursor claríssim de les te-
sis de Pep Guardiola –assenyala
l’editor Miquel Adam, de LaBreu, en
un “discurs a la nació” que deixa en
evidència les intervencions ensopi-
des que solen fer els editors durant
les no menys ensopides presentaci-
ons de llibres–. Ras i curt, compatri-
otes, Jordi Nopca ha escrit la seva
novel·la aixecant-se d’hora, i amb
entrenaments d’estricta porta tan-
cada”. Ai, pobre Pep, em temo que
li ha tocat el rebre. Com als perio-
distes culturals, vaja.

La novel·la s’obre amb aquesta ci-
ta de Bernardo Soares, heterònim
de Pessoa: “He sortit de casa amb
una gran finalitat, que era, en defi-
nitiva, arribar puntual a l’oficina”.
Miquel Adam rebla el clau: “Si arri-
bar d’hora a l’oficina és una gran fi-
nalitat i una gran aventura, imagi-
nin què no aconsegueix Jordi Nop-
ca amb aquest llibre, en què fins i tot
els bons de la novel·la són un parell
d’editors, aquells monstres menys-
preats i menyspreables, amics de
l’ànim de lucre i enemics de les
arts”. En efecte: els protagonistes de
la història, Júlia Nonell i Marco Ca-
sanova, munten Edicions del Coco-

dril després de robar un aparell que
detecta talent literari a qui no sap ni
que el té. La gallina dels ous d’or, sí.
Suposant que els compradors sàpi-
guen apreciar el talent i no el “paper
higiènic en forma de llibre”.

S’alça el teló. El mateix Miquel
Adam, l’escriptor Jordi Puntí i Nú-
ria Cots (la Núria a qui Nopca dedi-
ca el llibre “de cap a peus”) fan de
periodistes culturals que entrevis-
ten el periodista cultural reconver-
tit en novel·lista debutant. Li pre-
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Si la qualitat d’una presen-
tació llibresca és directa-
mentproporcionalalaqua-
litatdelllibrequeespresen-
ta, la novel·la El talent ha de

ser bona per nassos. Crítics, lectors
i gent que passava per allà: prepa-
reu-vos per fer i suportar des d’ara
i almenys fins Sant Jordi (després,
ja se sap, l’atenció mediàtica que re-
ben els llibres cau en picat) molts,
moltíssims jocs de paraules fàcils
destinats a destacar el talent de Jor-
di Nopca. Sí, aquell paio que sembla
tímid però que ahir es va plantar
una màscara de cocodril per diade-
ma, va pujar a l’escenari del bar
L’Horiginal i es va sotmetre a una
diguem-ne entrevista que volia ser
(i ho aconseguia amb escreix) una
paròdia de les entrevistes a escrip-
tors que fem dia sí i dia també els
qui, com el mateix Nopca, ens dedi-
quem (mira, un vici com un altre) a

Jordi Puntí i
Jordi Nopca,
entrevistador i
entrevistat
ahir a
L’Horiginal. PERE

VIRGILI

Jordi Nopca se sotmet a una paròdia d’entrevista en el bateig de la seva novel·la ‘El talent’

OPINIÓ

Afers interns a l’administració
pública catalana

per accedir a la conselleria. I Solà és
un home de CiU, tingui la cultura
que tingui.

● Mario Gas no serà director del
TNC El sistema escollit per desig-
nar el substitut de Sergi Belbel al
capdavant del Teatre Nacional de
Catalunya, concurs de mèrits, ex-
clou la possibilitat que una persona-
litat del teatre com Mario Gas pugui
accedir al càrrec. I és que Gas ha de-
mostrat el que pot fer tant en els ja
llunyans Festivals de Tardor com al
capdavant del Teatro Español de
Madrid els últims vuit anys (càrrec
que, com va avançar aquesta colum-
na, ha hagut de deixar arran dels no-
menaments de la senyora Ana Bote-
lla a l’Ajuntament de Madrid). El
concurs sembla una fórmula molt
democràtica i transparent, encara
que també té una mica de coartada
política, perquè no exigeix l’as-
sumpció de responsabilitat en el no-
menament del polític de torn. Ens
consta que hi ha gent que ha trucat
a Mario Gas perquè es presenti i
també sabem que a ell li agradaria
que el cridessin. Però també sabem
–ho ha dit obertament– que se li fa
molt costa amunt això d’haver d’en-
viar el seu currículum perquè sàpi-
guen qui és i què pot fer i entrar en
una competició així. Això no ho
pensa fer. Llàstima.e

Crònica

gunten per la mort de la novel·la, per
la semblança entre ell i Marco Casa-
nova i pels best-sellers (o sigui, el pa-
per higiènic). No hi falta una bateria
de preguntes ràpides. Un cantant?
“Jaume Cabré”, respon l’entrevis-
tat. Un pintor? “Jaume Cabré”. Un
escriptor? “Jaume Cabré”. Un poe-
ta? “Pep Guardiola”. En fi, que visca
Edicions del Cocodril (i visca La-
Breu, per la part que els toca) i que
per molts anys ens en puguem riure
de nosaltres mateixos.e


