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La lliçó
deProa

D
omènec Martínez i Montserrat Casaponsa
són uns entusiastes dels punts de llibre. En
tenen una col·lecció impressionant de més
de dos-cents seixantamil i com que estic tre-

ballant sobre les Edicions Proa dels anys trenta, i com
que en aquella època Proa acompanyava tots els volums
de la biblioteca A Tot Vent amb un punt de llibre, m’hi
poso en contacte i quedem per veure’ns divendres a
Salt. Surto de casa seva amb un àlbum on –oh merave-
lla!– hi ha vuitanta-sis dels noranta-tres punts de llibre
que es van editar entre el 1928 i el 1938, i materials de
difusió que permeten confirmar el que ja sabíem: que
Proa va ser una editorial renovadora i que als anys tren-
ta la cultura catalana, sortida del clos pairal, es postula-
va com una moderna cultura de masses. La col·lecció
delsmeus nous amics ho demostra d’unamanera irrefu-
table i per caure rodó.
Per exemple: la cura que van tenir en introduir l’obra

de Francesc Trabal, un autor d’avantguarda, massa
avançat per al públic de l’època, que era a les beceroles
de la lectura en català. Al número 43 d’A Tot Vent, Una
mena d’amor (1932) de C. A. Jordana, s’anuncia una no-
vel·la de Trabal: Vida d’Erènia. Quan surt al carrer set-
manes després ha canviat de nom i es diu Era una dona
com les altres.En l’últimmoment, algú de l’editorial, pot-
ser el mateix autor, va pensar que el nom d’Erènia podia
espantar els lectors. Quan l’any següent Trabal va publi-
car Hi ha homes que ploren perquè el sol es pon (1933)
van fer un punt de llibre que fa pensar en aquesta
possibilitat: “És un autor molt discutit però... ningú no
pot negar l’originalitat de les seves obres ni l’encís del

seu estil podero-
síssim. ¡Cal lle-
gir-lo! Proa,
que ja va publi-
car Era una do-
na com les al-
tres, llançarà
ara una altra
obra seva desti-
nada indiscuti-
blement a tenir
un gran èxit”.
Ho remarquen

amb un comentari prestigiós deMarcel Brion a Les nou-
velles littéraires.
El canvi de títol de Vida d’Erènia pel més assequible

d’Era una dona com les altres anuncia el pas de la no-
vel·la avantguardista que Trabal escrivia a final dels
anys vint a un altre tipus de llibre més entenedor i amb
més projecció social: Vals (1935), que és el nostre Gran
Gatsby. És impressionant el desplegament de Proa que,
entremig, edita Els infants terribles de Jean Cocteau i
Dues o tres gràcies d’Aldous Huxley, que ajuden a con-
nectar i comprendre el seu autor estrella. Primer presen-
ten Vals com una novel·la densa i múltiple. Quan ja s’ha
publicat, recullen les opinions favorables de cinc crítics
i expliquen que el volum és a punt d’exhaurir-se. Final-
ment, contents de l’èxit compartit per autor i editor, sen-
se supèrbia ni encastellaments, en fan una edició espe-
cial que anuncien amb tota la trompeteria. Una gran lli-
çó dels punts de llibre.
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H
i ha a Espanya un
grau de podridu-
ra i de segrest de
les institucions
que no hi ha per

on agafar-lo. Les institucions han
estat com un gran forat per ro-
bar-nos el sou a costa de la misè-
ria de la gent”. Així de contun-
dent es manifesta Alberto San
Juan en acabar de parlar de Ruz-
Bárcenas, l’obra que l’actor va di-
rigir fa poc a Madrid i que demà
arriba al festival Temporada Alta
–al Teatre de Salt– i el 16 de de-
sembre al Lliure deMontjuïc pro-
tagonitzada pels actors PedroCa-
sablanc i Manolo Soto.
Una obra de la qual es projecta

ja una versió cinematogràfica i
que,més que escrita, ha estat cise-
llada pel català Jordi Casanovas:
l’autor de peces comUna història
catalana o Pàtria volia escriure
sobre la corrupció i no aconse-
guia res creïble fins que va trobar
a internet la declaració de Luis
Bárcenas al jutge Ruz. Només
ambaixò, amb les cinc hores d’in-
terrogatori, retallant-les i dei-
xant-les en una, va muntar Ruz-
Bárcenas. I tot seguit la va enviar

al Teatro del Barrio de Madrid,
una cooperativa cultural encapça-
lada per Alberto San Juan. Un
teatre que, diu el conegut actor,
“va néixer amb la voluntat de con-
vertir-se en un espai polític per
sumar-se a les diferents lluites
ciutadanes per posar fi a l’actual
sistema”.Un espai que té una pro-
ducció pròpia que és un híbrid de
teatre i periodisme, així queRuz-
Bárcenas era perfecta.

De fet per a Casanovas l’inter-
rogatori “tenia un interès teatral
clar: dos personatges lluitant per
un objectiu concret. Bárcenas in-
tenta salvar-se i enfonsar altres
persones. Ruz és molt metòdic,
no es deixa ni una coma sense
comprovar per veure si Bárcenas
diu ara la veritat o la deia abans.
S’ho treballa molt, m’ha donat es-
perança en la justícia. Bárcenas té
un discurs molt intel·ligent però

és molt superb i la supèrbia ama-
ga debilitat. A més, resulta que el
mónde les comptabilitats B és rò-
nec, mal fet. No són llestos, però
ens l’estan colant. El pitjor és que
després d’aquestes declaracions
havia d’haver-se produït un terra-
trèmol que no ha arribat”.
I és que, subratlla San Juan,

“no és el mateix llegir informació
fragmentada que escoltar directa-
ment durant una hora les parau-
les de Bárcenas on explica lamul-
titud d’empreses implicades en el
finançament del PP, com ha re-
but amenaces del partit, com Ra-
joy va destruir proves en presèn-
cia seva, com està implicada tota
la cúpula del PP... Al final posem
un rètol que diu: Mariano Rajoy
és l’actual president del govern
d’Espanya. És l’impacte més
gran”. L’actor i director conclou
que l’obra fa riure perquè la gent
es queda perplexa “com més sap
del saqueig que estem patint de
mans de gent considerats els pa-
res de l’etapa democràtica post-
franquista en què vivim: el terri-
ble no és que esclati una crisi, si-
nó que els elements perquè pugui
donar-se es construïen des de la
transició”. I el Teatro del Barrio
no descansa: aviat portaran els
GAL i la monarquia a escena.c

‘Ruz-Bárcenas’ arriba a Temporada Alta i el Lliure i hi ha un film en projecte
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