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Julià de Jòdar, els Valls i els interessos de França

No sempre el Parlament 
de Catalunya ha pogut 
tenir a la seva bancada 
un intel·lectual i es-
criptor com Julià de 

Jòdar, entre altres raons perquè no 
n’hi ha gaires, de la seva altura, al 
país. Es tracta, com sap o hauria de 
saber tothom, d’un dels escriptors 
més interessants, més intel·ligents 
i més artistes de la literatura catala-
na. Me’n declaro lector apassionat, 
però poc podria afegir servidor a la 
glossa de la seva obra, i no per escas-
sesa dels seus mereixements, sinó 
dels meus.  

L’escriptor ajudà a donar forma 
escrita a les memòries del pintor 
Xavier Valls (Barcelona, 1923-
2006), publicades als Quaderns 
Crema (La meva capsa de Pandora, 
2003). No és potser gaire arriscat 
imaginar el to general de la col·labo-
ració de l’artista amb l’escriptor, 
que va mirar de treure la substància 
a una vida viatjada, viscuda entre el 
silenci de l’estudi –transferit a les 
obres– i un glamur contingut en les 
seves relacions. Al capdavall, l’aven-
tura exterior i el recordatori d’amis-
tats amb gent important s’imposen 
en bona part del llibre. D’entre 
aquestes amistats, les que varen no-
drir la seva relació amb Mallorca, 
sobretot Miquel Servera, soci de la 
galeria Sa Pleta Freda, de Son Serve-
ra, i primer director de la Fundació 
Pilar i Joan Miró a Mallorca. Miquel 
Servera era i deu ser encara un 
d’aquests elitistes necessaris, que 
mantenen el bon gust fins i tot en 
etapes estèticament convulses i re-
tòricament banals. 

L’any 1977 el pintor 
Xavier Valls va exposar 
per primera vegada a Sa 
Pleta Freda. No era gaire 
conegut a Barcelona. La 
primera exposició relle-
vant a l’Estat l’havia fet a 
la mítica galeria madri-
lenya Theo, el 1974. Ca-
talunya encara tardaria 
uns anys a adonar-se de 
l’existència d’aquest ar-
tista català, d’Horta per 
a més senyes, ja ben reconegut a fo-
ra, sobretot a París. El seu reconei-
xement tardà per part de Catalunya 
donà lloc a una mena d’acrobàcia 
verbal del seu fill Manuel, ara pri-
mer ministre francès, quan, una ve-
gada més, li preguntaren quina opi-
nió s’havia format dels moviments 
del sobiranisme català. “A casa sem-
pre hem parlat català i el meu pare 
era catalanista, però hem de recor-
dar que fou Madrid qui primer va 
reconèixer el meu pare, als anys 70, 
abans que Catalunya recordés que 

que pot semblar fins i tot extrava-
gant. L’axioma de la unitat = fortale-
sa i la separació = debilitat, o també 
el del separatisme com a provincia-
nisme arcaic en un món que tendeix 
a la globalització, constitueix un dels 
tòpics més rendibles d’aquesta his-
tòria. I no perquè fruiti d’un pensa-
ment de certa complexitat. És, en el 
fons, com el Kalàixnikov: senzill, 
molt pràctic en totes les seves vari-
ants, a l’abast arreu del món, extre-
mament manejable i eficaçment le-
tal, tant l’utilitzen exèrcits regulars 
com guerrillers i malfactors...  

D’un polític nascut a Catalunya, 
de pare catalanista i mare indepen-
dentista (encara que era suïssa), es 
podria esperar alguna cosa més que 
aquest tòpic expeditiu. Se li suposen 
més coneixements i més recursos, 
no perquè es declari independentis-
ta, però sí perquè argumenti millor 
el seu posicionament. I, quant a l’al-
tre contrafort del seu pensament, 
que Madrid reconegués el seu pare 
abans que Catalunya, home, sí, és un 
factor humà, però no d’envergadu-
ra suficient per determinar l’actitud 
respecte d’una qüestió política de 
tant de gruix.  

El primer ministre francès co-
neix Mallorca per conducte del seu 
pare. Ens en dóna testimoni La me-
va capsa de Pandora, de Xavier Valls 
amb Julià de Jòdar. Qui s’acosti per 
mitjà d’aquest llibre al pintor, pot-
ser es preguntarà quina seria l’acti-
tud de Manuel Valls si es dediqués a 
ensenyar història o a fer d’advocat. 
Ara li toca, tal com li va respondre 
a la seva mare, defensar els interes-
sos de França.

tenia un gran pintor. I 
crec que aquesta respos-
ta permet entendre el 
meu pensament”.  

Des d’aquesta declara-
ció (2013, amb motiu de 
l’exposició del seu pare a 
la Fundació Vila Casas), 
no es té notícia que Ma-
nuel Valls hagi variat 
gens el seu rumb sobre la 
qüestió catalana. Al con-
trari, està perfectament 

ancorat en una mena de dogma par-
ticipat per la quasi totalitat dels man-
dataris actuals més conspicus, des 
d’Obama fins a David Cameron: “Tot 
el que uneix, reforça, i tot el que di-
videix, debilita. I Europa necessita 
més que mai la força, la unitat i la co-
herència. Com a socis i veïnats, ne-
cessitem una Espanya forta i estable” 
(El País, 23 de juliol, 2014). Etcètera. 

No hi ha res d’estrany a no donar 
suport al sobiranisme català. Diríeu 
que l’actitud contrària és tan poc fre-
qüent entre els líders occidentals 
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Reactius i reaccionaris
✒ Catalunya Sí que es Pot, una for-
mació que he d’admetre que cada 
dia més em sembla un misteri, ha 
reaccionat a la declaració conjunta 
de l’inici del procés d’independèn-
cia de Catalunya que han fet Junts 
pel Sí i la CUP amb una proposta al-
ternativa, que no és altra que la de 
sotmetre la qüestió nacional de Ca-
talunya a un referèndum pactat 
amb l’estat espanyol. És una possi-
bilitat que podia ser interessant, si 
no fos que el mateix estat espanyol 
l’ha refusada reiteradament i amb 
contundència indubtable.  
 

✒ Deixant això de banda, en el cas 
altament improbable que aquest 
referèndum s’arribés a produir, tot 
fa pensar que seria com si la Caput-
xeta Vermella, la seva àvia i els tres 
porquets convidessin el llop a un 
sopar fred. Vull dir que és impossi-
ble pactar una cosa tan transcen-
dent com un referèndum d’aques-

ta naturalesa partint 
d’una legalitat que no 
tan sols és completa-
ment adversa a una de 
les parts, sinó que a més 
és utilitzada per un go-
vern central que no se 
n’amaga i fa ostentació 
de la seva hostilitat. Llu-
ís Rabell i la seva forma-
ció poden tenir la millor 
de les intencions, però 
s’assemblen a l’enamo-
rat una mica papanates que encara 
es pensa que potser pot seduir 
aquella dama que, l’última vegada 
que es van veure, li va posar cianur 
al cafè. 

 

✒ En qualsevol cas, la seva és una 
actuació reactiva, en el sentit que 
fa una contraproposta a una pro-
posta anterior, i a més ho fa de 
pressa i sense vacil·lar ni perdre el 
temps, ni fer-lo perdre. Molt dife-

home que només mostra un cert 
vigor cada vegada que repeteix que 
farà complir la llei als catalans dís-
cols, amb expressions tan afortu-
nades com “al govern no li tremo-
larà el pols” i comparacions espe-
cialment grotesques amb el pacte 
fiscal i el 9-N. Com solia dir la me-
va àvia, allà on no n’hi ha, no en 
cerquis. I també solia dir: de gent 
curta, fes-te’n enfora. 

 

✒ De manera que, davant de l’ini-
ci polític del procés, tenim els re-
actius i els reaccionaris. I després 
tenim els que proposen aquest 
procés, els esmentats Junts pel Sí, 
i la CUP, que haurien de resoldre 
d’una vegada les seves contradic-
cions. Dit ràpidament, no podem 
estar al matí signant conjunta-
ment declaracions solemnes i ba-
rallant-nos a la tarda per Artur 
Mas. A veure si entre tots s’aclarei-
xen d’una vegada.

rent de comportar-se de 
forma reactiva és fer-ho 
de manera reaccionària, 
com és el cas del retard 
que la penya unionista 
formada per Ciutadans, 
PP i PSC han imposat a 
la declaració de Junts 
pel Sí i la CUP, fent-la 
passar per una absurda 
trava de caràcter pura-
ment administratiu. Un 
retard que encara agreu-

ja més la lentitud del grup popular 
a l’hora de constituir-se. Tot plegat, 
una estratègia que només serveix 
per alentir i obstruir la realitat, com 
el nen carabassot que s’encaparra a 
no menjar sopa perquè aquest plat 
no representa el gust culinari de 
tots els catalans.  
 

✒ Deixarem de banda, perquè ja 
fan massa mandra, les declaraci-
ons a la SER de Mariano Rajoy, un 
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