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CULTURES

Montjuïc i la Zona Franca, va con-
vertir la «transversalitat» en el seu
principal valor. 

L’any 1977 va formar part de la
llista L’Entesa dels Catalans, a pro-
posta del PSC i el PSUC, i va obte-
nir 1.280,928 vots. Però mai es va
sentir còmode amb els avatars de
la política, i el 1979 va publicar l’ex-
periència viscuda a la Cambra Alta
del 15 de juny del 1977 al 29 de de-
sembre del 1978 en el llibre Un
charnego en el Senado. Un títol
definitivament aclaridor de l’acti-
tud amb què Candel va transitar per
la vida i va encarar la qüestió de la
seva identitat. «La seva opció ha re-
sultat ser la guanyadora», adverteix
Genís Sinca.

«Candel era un reporter dels
d’abans, com Huertas. No va tenir
mai ordinador», recorda el seu
biògraf. I afegeix: «era un grafòman,
va escriure, molt, molt. Si una ve-
ïna li comentava que no tenia aigua,
en feia un article a la premsa. Si li
venia un obrer queixant-se, escri-
via un llibre en forma d’una carta
a un empresari». Per Sinca no hi ha
dubte que «Candel era un gran
escriptor, però aquesta no és la fa-
ceta que més se li destaca: la lite-
ratura catalana el té per un autor
castellà, i la castellana per un ca-
talà».

Najat El Hachmi, Premi Ramon
Llull de novel·la del 2007 per L’úl-
tim patriarca, escriu en el pròleg de
l’esmentada edició d’Els altres ca-
talans que «una de les sorpreses del
llibre és que s’hi descobreixen pa-
ral·lelismes entre la immigració
de llavors i la d’ara». Per a Sinca, «els
personatges que va descriure, en-
cara hi són: el català que només
parla català, el castellà que només
parla castellà, i enmig tota una
gamma amb el català que parla en
castellà amb els castellans, els que
s’han casat entre ells i tenen fills xar-
negos, el net d’immigrants amb
llenguatge de polígon...».

El periodista manresà no obli-
darà mai la perplexitat que li va cau-
sar adonar-se que Candel, que tant
havia parlat de les experiències
migratòries alienes, mai havia po-
sat per escrit la dels seus pares. «Em

va acabar dient que podia escriu-
re la seva biografia... però sense par-
lar d’ell», rememora amb un som-
riure als llavis per tan insòlita pro-
posta. «Jo comparo Candel amb au-
tors de la línia de Zola, també li
agradava Dickens», indica Sinca,
sumant a la seva valoració el fet que
«va tenir la sort d’una família que
li va donar suport per poder es-
criure».

Els anti-Candel
Ningú és profeta a la seva terra, as-
severa un tòpic del qual Paco Can-
del tampoc se’n va escapar. «Al
barri, hi ha gent que no el pot ni
veure. Hi ha molts anti-Candel», ex-
plica Sinca: «són persones que di-
uen que es va aprofitar d’ells, que
es va fer famós amb les seves mi-
sèries». Malgrat això, però, «no va
marxar-ne mai, hi tenia un lligam
emocional, el lloc on havien mort
la seva mare i la seva germana».

Les Cases Barates van marcar la
vida de Candel i de poc allí no
acaba prematurament la del  Perc-
has. Assabentades de l’espionatge
de la dutxa, les dones el van fer fora
de casa a cops cridant que el volien
matar. La malifeta podia haver-li
sortit cara, però la sang no va arri-
bar al riu i el Perchas va tenir l’o-
portunitat de penedir-se’n.

TRES LLIBRES PER SABER-NE MÉS

DONDE LA CIUDAD CAMBIA SU
NOMBRE
1957. Plaza & Janés. L’obra que

va donar fama a Candel és un retrat
amb noms i cognoms dels veïns de
Can Tunis i la seva vida suburbial en
la Barcelona de meitat del segle XX. 



ELS ALTRES CATALANS
1964. Edicions 62. L’espinós

tema de la integració dels milers
d’immigrants en un text que no va
trigar gens a generar expectació
entre els catalans de fa cinquanta
anys. Un llibre clau de Candel.



LA PROVIDÈNCIA ES DIU PACO
2008. Dèria / La Magrana. El

periodista manresà Genís Sinca va
visitar Candel en diverses ocasions
per escriure la seva biografia. El
protagonista del llibre, però, va morir
uns mesos abans que sortís publicat. 



El manresà Genís Sinca, al costat d’una imatge gegant de Candel

TMR

«Els altres catalans» manté la
seva vigència en la descripció
de les actituds que afronten
nouvinguts i autòctons

Genís Sinca aprofita la mostra
del Museu d’Història per tal
de donar testimoni dels
diversos rostres de Candel

LOVE VERKANDING
Text: Cristina Clemente. Direcció:

Raquel Reyes. Intèrprets: Toni Soldevila,
Olga Bernardo, Rafa Delacroix, Maite
Heras, Jordi Querol. 20 de novembre.
Sala Petita del Kursaal. Manresa

n temps de crisi, l’em-
prenedoria o la imagina-
ció prenen el testimoni

amb innovadors  productes que, a
l’avantguarda dels nostres dies,
poden esdevenir revolucionaris
o surrealistes. Això i més és el que
narra la peça teatral de Cristina
Clemente Love Verkanding, sota la
direcció de Raquel Reyes i que
comptava amb l’intèrpret navarclí
Toni Soldevila, ben acompanyat i
aixoplugat per un entusiasta públic
que no es va voler perdre el seu pas
per la sala petita del Kursaal de
Manresa, que es va omplir.

Juntament a Soldevila, Rafa De-
lacroix, Olga Bernardo, Jordi Que-
rol i Maite Heras protagonitzen
una història on els reptes empre-
sarials i com ha canviat la mane-
ra de relacionar-se sentimental-
ment, s’entrellacen en una histò-
ria que apunta de manera naïf
aquestes relacions sentimentals
del segle XXI. La Paula i l’Anna són
dues agents immobiliàries que

malgrat l’entorn de crisi, aconse-
gueixen vendre i llogar habitatges
sense gaires problemes. El cas és
que n’estan tipes i es marquen
un repte: posar al mercat i co-
mercialitzar un producte apa-
rentment absurd del qual els tres
intèrprets masculins en seran els
primers consumidors...o no.

Cristina Clemente va apuntar
amb total encert en l’evolució de
les relacions personals i d’amistat
amb Nits de ràdio 2.0 amb un re-
trat contundent. Love Verkanding
exposa un nou paradigma: man-
tenir tenir relacions sentimentals
professionals. Són relacions per-
fectes però mancades de caràcter
i sorpresa. Realment, es camina
per aquests nous paratges? Love
Verkanding desenvolupa de forma
lleugera, sense excessiva incidèn-
cia però amb un discurs al darre-
re, aquesta professionalització i
refredament de les relacions.

Un elenc interpretatiu correcte,
homogeni i eficaç però al qual li
mancava un xic de complicitat
amb el text quan la mateixa histò-
ria deixa al descobert la cerca de
complicitat amb l’espectador. Una
peça que tot i que té una natura-
litat rítmica àgil disposa de certes
llacunes en les quals, en silenci, es
clama  per aquesta aclucada d’ull
amb el públic. Intèrprets i text re-
men en la mateixa nau amb certs
moments a la deriva però tot i
aquest desfasament, el muntatge
esdevé un divertimento que acon-
segueix sobradament la pretensió
còmica, com van palesar els sonors
i llargs aplaudiments.
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RELACIONS SENTIMENTALS
AMB PROFESSIONALITAT

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Cristina Clemente planteja una història on s’entrellacen
els reptes empresarials i com ha canviat la manera de
relacionar-se sentimentalment en aquest segle

Breus
ACN/CHRISTIE'S

L’espectacle La gran ilusión d’An-
tonio Díaz, el Mago Pop tindrà una
quarta funció al Kursaal després
que les tres sessions previstes ja tin-
guin –en tres setmanes de venda
d’entrades– més de 500 localitats
sol·licitades per a cadascuna de les
funcions. La nova funció serà a les
12 del migdia del diumenge 12 d’a-
bril i s’afegeix a les ja programades:
el mateix dia a les 6 de la tarda i a
les del dissabte dia 11, també a les
12 i a les 6. Aquestes quatre fun-
cions se sumen a les tres que,
amb entrades exhaurides, va ofe-
rir de La gran ilusión el Mago Pop
el passat 1 de novembre.

REDACCIÓ | MANRESA

A la venda una quarta
funció del Mago Pop
per al 12 d’abril

MÀGIA

La casa Christie’s de Londres
subhastarà el febrer un quadre
de Joan Miró, L’oiseau au pluma-
ge déployé vole vers l’arbre argen-
té, com a obra estrella d’una
col·lecció de 24 obres modernes i
surrealistes. Es tracta d'un oli so-
bre tela que evoca un món fan-
tàstic i que està valorat entre 7 i 9
milions de lliures (uns 11 milions
d'euros). El 4 de febrer també se
subhastaran dues obres més de
l’artista català.

ACN | MANRESA

Un Miró d’11 milions
d'euros liderarà una
subhasta de Christie's
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