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PAU ECHAUZ
Lleida

J
uan Cal (Pontevedra, 1957)
ha desenvolupat tota la seva
carrera periodística al diari
Segre de Lleida on actual-
ment és director executiu.

Seguint l’exemple del seu admirat Do-
nald Ray Pollock, també publica la se-
va primera novel·la als 58 anys. El exi-
lio de Mona Lisa (Milenio) és una fic-
ció que recrea els esforços d’un grup
de francesos i dos catalans de Lleida
exiliats a Montauban, els dos protago-
nistes principals, per amagar i salvar la
Gioconda de Leonardo de les brutes
maniobres del Govern de Pétain que
pretenia lliurar-la a Mussolini com a
prova de bon veïnat. Cal s’ha inspirat
en dues figures del catalanisme cultu-
ral republicà, l’artista, dissenyador i ti-
pògraf Enric Crous i el sacerdot repu-
blicà i catalanista Josep Maria Llo-
rens. Tots dos van tenir el quadre a les
sevesmans i van contribuir que avui el
somriure enigmàtic continuï perse-
guint-nos des del Louvre.

La literatura és una temptació
massa forta per a un periodista.
La literatura és una temptació sens
dubte i d’algunamanera en cada perio-
dista hi ha un literat, un escriptor. La
meva vocació literària és anterior a la
meva professió periodística. Havia es-
crit algunes coses difícilment publica-
bles. He trigat unamica a fer el pas pe-
rò si Ray Pollock va publicar El diablo
a todas horas a prop dels seixanta, em
vaig dir que no podia ser menys.

Li ha costat d’escriure-la.
Quatre anys. La dificultat més impor-
tant ha estat trobar el to de la veu que
va explicant els esdeveniments i les re-
flexions interiors de Pous (Crous) i
Morell (Llorens). És una ficció docu-
mental en la qual el decorat parteix de
la realitat de Montauban l’any 1940.
Reconstrueixo entre realitat i ficció un

moment en què tot s’enfonsa i, a partir
d’aquí, moc els fils dels personatges.
És una novel·la nocturna, escrita al rit-
me de quatre folis per nit.

Són dos personatges oposats però
complementaris.
A tots dos els hamarcatmolt la Guerra
Civil. Pous és l’home abatut que un dia
va somiar que l’art podia canviar el
món. Morell, en canvi, és l’home que
no es deixa abatre però que a la vegada
pateix perquè pensa que Catalunya
serà totalment esborrada del mapa i
que no es podrà parlar en català. Tots
dos es veuran obligats a actuar, a

superar la desesperació. Pous dubta
molt però es decideix i Morell deci-
deix per no dubtar.

Amesura que s’avança en la lectu-
ra es percep una reflexió sobre la
guerra des de la guerra mateixa.
Pous ja fa sis anys que va de guerra en
guerra i es troba en un estat de frustra-
ció per no poder seguir la seva vocació
artística i tipogràfica. ComWalter Ben-
jamin, només té el recurs de la fugida.
La meva intenció és la de mostrar com
a la guerra hi ha persones que no estan
ni en un ni en un altre bàndol però que
són colpejades des de tots dos ex-
trems. Crous i Llorens formaven part

d’aquesta tercera o quarta Espanya,
gent que ni era revolucionària ni feixis-
ta i que creia en una democràcia tran-
quil·la. És un petit homenatge a gent
com Chaves Nogales, els llibres del
qual m’han ajudat també molt.

El grup delCafé de l’Europenono-
més salva la Mona Lisa sinó que
pren el pèl almateix Franco enviant-
li una còpia de La Immaculada de
Murillo.
Em va servir de molt l’hemeroteca de
LaVanguardia, que va informar del re-
torn del quadre encara que la notícia
només parla de la caixa, ningú no va
veure el contingut. Per això especulo
sobre el que va poder passar pel camí.
També Llorens és al costat d’Azaña al
seu llit de mort i desmenteix que es
convertís al catolicisme.

Són remarcables detalls curiosos
com la referència a la gnomònica.
La ciència que calcula els rellotges so-
lars. Si hagués estat per mi, hauria in-
clòs més referències a una de les meves
passions, la tipografia. Per això m’agra-
da Crous. M’agrada tant la tipografia
que lamento no haver pogut canviar les
lletres del títol. Són lletres de pal i crec
que hauria estat millor una llatina que
correspondria millor a l’art de Crous.

Alguna influència a destacar?
M’agrada el detallisme de Flaubert, la
seva obsessió per documentar-se, i la
prosa plena de vitalitat de Henry Mil-
ler. També els llibres sobre la Guerra
Civil, i aquí reconec generacionalment
MuñozMolina, encara que elmeumo-
del és el gran Eduardo Mendoza.

Pretenia algun missatge? Ha que-
dat satisfet?
Només he volgut explicar una història
a partir de la trobada de dos exiliats en
un moment que va ser molt difícil.
Crec que la novel·la pot tenir tantsmis-
satges com lectors, que cadascú en tre-
gui el que li vagi millor. Satisfet amb el
resultat? Home, crec que encara li fal-
ten unes tres-centes pàgines.c

VÍCTIMES

“Els meus personatges
formen part d’aquesta
tercera Espanya ni
revolucionària ni feixista”

L’art de
la comèdia

L’escriptor i periodista Juan Cal, autor d’El exilio de Mona Lisa

VOCACIÓ TARDANA

“He trigat a fer el pas,
però si Ray Pollock va
publicar gairebé als 60,
no podia ser menys”

E
s representa aquests dies al Tea-
tre Nacional L’art de la comè-
dia, d’Eduardo De Filippo, diri-
gida i interpretada admirable-

ment per Lluís Homar. L’obra parteix del
xoc entre l’arrogància del poder, encar-
nat pel prefecte DeCaro, i la dignitat d’un
peculiar home de teatre, Oreste Campese,
actor i director d’una petita companyia
ambproblemes de subsistència. Coma re-
sultat d’aquesta topada, s’esborren als
ulls del prefecte i del públic les barreres
entre la realitat i la ficció. A partir d’ales-
hores, les visites apuntades a l’agenda del
dia del polític es produeixen d’acord amb
el previst pel secretari. Però ni el prefec-
te, ni el secretari ni el públic tenen clar si
els personatges que s’hi presenten són
realment ells mateixos o actors enviats
per Campese, que hauria improvisat un
pla per donar una lliçó a Sa Excel·lència
De Caro. S’ha parlat, a propòsit de L’art
de la comèdia, de la influència de Pirande-
llo. Aquesta influència és assumida imati-
sada amb humor i rotunditat en el text
mateix de l’obra. Campese apunta en una
rèplica que si allò que es veurà en l’acte
segon fos realment el resultat d’un pla
seu, el problema que es plantejaria no se-
ria el del ser i el semblar. I que no ens tro-
baríem davant del cas d’uns personatges
que busquen autor, sinó davant d’uns ac-
tors que busquen autoritat.

L’autoritat de què parla l’home de tea-
tre no s’ha de confondre, esclar, amb el
poder d’imposar coactivament. Té a veu-
re amb el crèdit que poden arribar a rebre
les paraules o les representacions
d’aquells que diuen o interpreten coses
que aspiren a ser tingudes en compte. En
el local en què actua després que el seu
hagi estat accidentalment destruït, la com-
panyia de Campese representa històries

reals que busquen reconeixement. I a la
seva manera els personatges que visiten
el perfecte també ho fan. I no es pot des-
cartar, en el cas que es tracti d’actors, que
aquestes històries siguin les mateixes que
interpreten al teatre. Luca de Filippo, fill
d’Eduardo, va subratllar amb encert, ar-
ran de la seva posada en escena d’aquesta
obra del seu pare, que tots els personat-
ges que es presenten davant de Sa Ex-
cel·lència busquen, d’una o altra manera,
per bé que sempre d’una manera estrafo-
lària, que la seva dignitat sigui reconegu-
da. No només Campese, que vol que la se-
va professió sigui considerada com a so-
cialment útil. El capellà també reivindica
la seva dignitat davant de l’Església, el
metge, la dignitat de la seva professió i la
mestra, una dignitat més complexa
relacionada amb el dret a sentir-se culpa-
ble. I les seves històries resulten del tot
absurdes per al prefecte, que confon el re-
coneixement de la dignitat amb altres su-
posats béns i que només pot veure els
seus administrats com individus que ac-
tuen moguts pels seus interessos mate-
rials i que poden ser manipulats a través
d’aquests interessos.

L’art de la comèdia va ser escrita el
1964. Però el prefecte De Caro continua
sent una magnífica metàfora de la miopia
i el llenguatge humiliant del poder.

MERCÈ GILI

El prefecte De Caro continua
sent una magnífica metàfora
de la miopia i el llenguatge
humiliant del poder

ENTREVISTA

Juan Cal, escriptor, publica ‘El exilio de Mona Lisa’

Josep Maria
Ruiz Simon

“Novel·lo comdoscatalans
vansalvar laMonaLisa”


