
ios, hazme blanco aunque sea
catalán!» pregaven els negres
de Cuba. El musicòleg ameri-
cà Roger Evans ha editat a

Pendragon Press de nova York la biografia
del compositor gironí Xavier Montsalvat-
ge, a Musical Life in Eventful Times (Euros-

pan): «El mestre de la música cubana ca-
talanitzada basada en la música catalana
cubanitzada mai havia anat a Cuba». La
seva obra més famosa, Cinco canciones
negras, fou pràcticament la primera: «Fas-
cinat per les cançons que havia escoltat
dels mariners de la Costa Brava i sense
cap dubte fascinat per Cuba (veritable lloc
dels somnis com per a la majoria de cata-
lans)». Quan Amèrica ocupà Cuba els in-
dianos retornats bastiren les magnífiques
torres arreu de Catalunya, però l’havanera
catalana, exportada al món per Ravel i Of-
fenbach, fou portada pels senzills mari-
ners que navegaven amb el vi i els teixits i
tornaven amb el rom i el cotó. Montsalvat-
ge connecta el modernisme dels indianos
amb la cultura popular dels mariners:
«Mantenint-se veritablement local –i sent
veritablement ell mateix– ha donat a la
seva música la gran oportunitat de fer-se
universal».

Igual que el meu pare, Montsalvatge va ha-
ver de fugir per no ser assassinat pels anar-
cocomunistes i acabaren a Burgos a la revista

Destinodel poeta Dionisio Ridruejo. Josep
Vergés Matas i el novel·lista Ignasi Agustíes
quedaren la capçalera i s’instal·laren a Bar-
celona on Montsalvatge duia l’administra-
ció i la crítica musical. Era massa bona per-
sona: «El compositor, que posava tanta
atenció als desitjos i gustos dels intèrprets,
era igual de considerat en les seves crítiques».
Tot l’equip liberal de Destino, organitzat pel
meu pare i liderat per Josep Pla, li donaren
suport. Els únics que tenien carnet de pe-
riodista, Néstor Luján i Xavier Montsalvat-
ge, figuraven com a director i subdirector,
però Destinoel feia el meu pare. néstor Lu-
ján col·laborà en diverses de les seves peces.
Quan Ignasi Agustí es convertí al franquis-
me, cosa inacceptable per tots, marxà.

Josep Pla promovia Montsalvatge. El 1940
diu al meu pare sobre el Diari de Barcelona:
«He escrit a del Castilloper lo de Montsal-
vatge. Diga-li que jo faré tots els possibles.
L’ambient del Brusiés molt delicat. He trac-
tat de fer les coses tal com s’han de fer. Di-
gues-li que pensi el que fa –l’ambient del Bru-
si és horrorós, és un ambient de murcianos

i aragonesos i de periodisme suburbial d’ín-
fima categoria». El 1944: «Questió Montsal-
vatge. Castillo em diu que a hores d’ara hi ha
34 persones que sol·liciten el càrrec deixat
per Marquès en la crítica musical i que
aquest assumpte li produirà un disgust dia-
ri».

Jo mateix trobo records ben personals al
llibre de roger Evans, com la foto de Mont-
salvatge amb les ballarines del Liceu i la meva
mare asseguda feliç al seu costat. Ell es
casà amb la seva amiga Elena i Montsalvatge
presentà la meva mare al meu pare. Queda
el record de l’art en la repressió, de les ha-
vaneres cantades pel pescador de Can Ver-
gés a Llafranc, l’Hermós. A la meva biogra-
fia del meu pare, Un país tan desgraciat, surt
la foto de l’Hermós i Josep Pla al mar, i Mont-
salvatge i el meu pare igual de feliços a la plat-
ja dels anys vint. Que poc imaginaven el ter-
ror comunista, anarquista i feixista al cap de
poc. Queden les seves paraules i la seva mú-
sica, igual de censurades, records d’una
lluita per Catalunya que recollim avui, pa-
cífica, creativa i aviat lliure.

«d

MoNtsalvatge
i els Negres
de Cuba

Josep C. Vergés

Opinió
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a diuen que sempre hem de
llegit la lletra petita. I no no-
més en els contractes dels
bancs o de les companyies as-

seguradores i de telefonia. També en els
informes del Consell per a la Transició

Nacional que reuneix professionals
experts i mediàtics com Pilar Ra-
hola (la que fou trànsfuga d’ERC

per fundar el PI, els deutes del qual va sal-
dar Fèlix Millet amb diners públics a ins-
tàncies del senyor X). Del darrer docu-
ment d’aquest Consell tots ens hem que-
dat amb el primer titular de que Europa
no impederia l’accés d’una Catalunya in-
dependent, posteriorment desautoritzat
per la mateixa Comissió Europea. Però la
presentació de l’informe també tenia la
seva lletra petita, que va passar desaper-
cebuda. Carles Viver Pi-Sunyer va dir que

una Catalunya independent deixaria de
rebre fons comunitaris. I Francesc Homs,
remetent-se a unes dades de la Conselle-
ria d’Economia, ens va revelar que Catalu-
nya, amb un 23% d’atur, contribuiria a la
UE més que Alemanya, que té sis de les
deu regions europees amb menys aturats:
un 0,68% de PIB enfront del 0,49%. A veu-
re si passarem del Catalunya ens roba al
l’Europa també ens roba. Això no és el que
ens havia promès el gran Francesc Pujols.

j

No és el que
deia Pujols

Jordi Xargayó

Sant Jordi i la Mare
de Déu de
Montserrat
FRANCESC A. PICAS. LA JONQUERA.

Abril és un mes d’esperances i
d’optimisme. Floreixen els amet-
llers i els cirerers. La verdor treu fu-
lles en els camps i brota en les vi-
nyes. 

Creix el blat que ens dóna el pa
de cada dia.

També el mes d’abril ens ofe-
reix, rodejats de flors, de cançons
i de llibres, les festes de Sant Jordi
i de la Mare de Déu de Montserrat,
patrons de Catalunya.

Malauradament, d’una Catalu-
nya no massa optimista. Moltes fa-
mílies tenen problemes per arri-
bar a finals de mes. La crisi econò-
mica ha tancat fàbriques i tallers.
Aquesta no és la Catalunya que de-
sitgem. 

Confiem que Sant Jordi, amb la
seva fulgurant espasa, destrueixi
el drac de la corrupció política i fi-
nancera. Que creixi l’esperit de tre-
ball. Que floreixin de nou fàbri-
ques i indústries. 

Els catalans tenim fe en la Ver-
ge de Montserrat. Posem la mira-
da i el cor al cim de l’emblemàtica
muntanya i amb el cant del Viro-
lai demanem a la Moreneta que
il·lumini la catalana terra. Que Ca-
talunya mantingui la pau i la con-
còrdia. Que no falti progrés, treball

i una llar digna per tots els cata-
lans. 

Que en aquests moments de
neguit polític, sigui respectada la
personalitat de Catalunya i els
nostres drets històrics, econòmics
i socials.

Drets i deures
PAQUITA XARLES ARNAU. GIRONA.

Amb aquestes ratlles faig una
crida a tots els que surten al carrer
a criticar els empresaris, especial-
ment els sindicats organitzadors
de les algarades, que sovint aca-
ben destrossant mobiliari públic
pagat amb els diners dels ciuta-
dans, o sigui, nostres.

Crec que seria més positiu que
compressin alguna d’aquestes
empreses que es tanquen, segura-
ment us les vendrien a preus bai-
xos. Podríeu contactar persones
que estan a l’atur, pagar sous ele-
vats, jornades curtes, caps de set-
mana llargs, vacances pagades...
en fi, posar en pràctica les doctri-
nes que prediqueu i, segons do-
neu entendre, enriquir-vos sense
treballar. Seria una obra social
molt útil als nostres dies i ajudaria
a pal·liar la greu crisi que estem vi-
vint. Heu pensat quantes famílies
us ho agrairien?

Les empreses que tanquen no
ho fan perquè sí, la majoria no po-
den aguantar la pressió fiscal i el

baix rendiment del seu producte.
Conec el tema, ja que en la meva
família hi ha més d’un empresari i
sé de què va. Els treballadors te-
nim drets i deures, els empresaris,
també. Tots tenim molt assumits
els nostres drets i no tant els nos-
tres deures.

Alguns empresaris mereixerien
un monument i algun agraïment
públic i potser algun treballador
seria bo que fes un exàmen de
conciència.

Trista realitat
JOAN ENRIC CARRERAS MERCADER.
BELLCAIRE D´EMPORDÀ.

Trista i crua la realitat, Càritas ens
ha dit la veritat, tots els qui ens ma-
nen ens tenen enganyats, bé, tam-
bé ho estan ells d’enganyats, la
nostra realitat és aquesta, i no cal
esperar que la feina «repunti» que
això ja no serà més així, cal fer un
gir total en la forma de vida, i als
amics de Bescanó els vull dir que
no cal que pintin banderoles pel
problema dels tres mesos que no
els paga la Grober, la fàbrica no
paga als treballadors perquè no té
liquidesa, i no té liquidesa, malgrat
que potser tenen comandes i tot,
perquè la nostra estimada Banca,
aquesta que ha necessitat un res-
cat, molt abans que el necessités la
Grober, no els deixarà ni un euro,
per fer sortir beneficis de la seva ne-

fasta gestió, els cal posar els diners
en el deute públic i no en la fàbri-
ca, els bons amics de Bescanó, no
cal que es gastin els pocs diners en
pintura, no hi ha res a fer, aniran
tancant totes les fàbriques, el que
aquí fabriquem és possible com-
prar-ho fora de les nostres fronte-
res a meitat de preu, i com que avui
no hi ha distàncies ho tenim demà
mateix, la trista i crua realitat és que
encara pensem que sí, que la cosa
millora, els bancs publiquen a pri-
mera pàgina que tenen beneficis,
però la realitat és una altra, mireu
el que ens publica Càritas, i aques-
ta generosa associació no li cal
«enganyar» els seus socis...

Antoni Vila Casas
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE.
TORROELLA DE MONTGRÍ.

Acaba de finalitzar l’onzè Cicle de
Conferències d’Història i Huma-
nitat organitzat pel Museu Palau
Solterra. És una de les moltes ac-
tivitats que fa aquest museu,
 propietat del mecenes Antoni Vila
Casas. Un empresari farmacèutic
que va crear l’any 1986 la Fundació
Vila Casas amb el propòsit de pro-
mocionar l’art contemporani ca-
talà. Així, doncs, ve del món
 farmacèutic però la seva recerca
 inclou la salut i l’art en una intel·li-
gent simbiosi, que per a res no li és
 estranya.

En una època on necessitem
mecenes privats que donin su-
port a l’art contemporani, n’és un
exemple com pocs n’hi ha. Gràcies
a ell podem veure bones exposi-
cions de pintura als espais exposi-
tius del Museu de Can Framis, i
l’Espai Volart, de Barcelona; es-
cultura al Museu Can Mario, de Pa-
lafrugell; i fotografia al Museu Pa-
lau Solterra, de Torroella de
 Montgrí. En aquestes sales, s’exhi-
beix el fons permanent de la
col·lecció de la Fundació i s’hi fan
exposicions temporals, com per ex-
emple la del pintor Antoni Clavé,
un dels nostres grans artistes obli-
dats.

Aquests cinc espais expositius,
a més de mostrar la seva col·lecció
privada d’art contemporani, són
edificis arquitectònics emblemà-
tics. Han estat restaurats i adaptats
per complir amb la seva funció mu-
seística actual. Can Framis va ser
una fàbrica característica de la in-
dústria del Poblenou. L’Espai  Volart
va ser un magatzem de puntes i
 teles característic de la producció
i comerç tèxtil. Can Mario va ser
una fàbrica de suro. I per últim, el
Palau Solterra va ser el palau del
 segle XV on residien els comtes de
Torroella de Montgrí. Crec que cal
reconèixer el valor de la tasca
 d’aquest mecenes que tenim al
nostre país i del gran paper que en
aquest moment està exercint pel
nostre patrimoni científic i artístic. 
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