
15 ANYS30

Amb aquesta xerrada es va voler fer un 

reconeixement a la figura del prolífic 

escriptor i periodista Manuel Vázquez Mon-

talban mort l’octubre de 2003.  Col·legues i 

amics van glossar la figura d’un intel·lectual 

d’esquerres compromès políticament i un 

dels escriptors catalans més universals grà-

cies a la saga del detectiu Carvalho.

L’H Espai de Debat va decidir organit-

zar l’homenatge el mateix dia que Vázquez 

Montalbán havia estat convidat per  fer una 

xerrada sobre el període de Jordi Pujol com 

a president de la Generalitat. L’acte va ser 

presentat pel llibreter Carles Ferré qui va 

invocar la principal arma de Vázquez Mon-

talbán: “la paraula: que ajuda a combatre la 

mort d’aquest intel·lectual català que Manu-

el Vicent va definir com una nina russa per-

què ha exercit de periodista, polític, narra-

dor, gastrònom i poeta”.

El periodista Guillem Martínez company 

de pàgines de Vázquez Montalbán a El País 

i Interviu va dir d’ell:  “És l’únic autor que 

el meu pare i jo vam compartir perquè els 

seus llibres van arribar a casa meva abans 

que jo aprengués a llegir i van orientar una 

casa de treballadors. I ens va demostrar 

Jo
rd

i B
or

ja
 P

er
e 

Po
rt

ab
el

la
 G

ui
lle

m
 M

ar
tín

ez
M

o
d

e
ra

: C
ar

lo
s 

To
rr

e
ir

o
 

6 
de

 n
ov

em
br

e 
de

 2
00

3

L’H Espai de Debat fa un homenatge al escriptor,  
periodista i gastrònom  Manuel Vázquez Montalbán

Pere Portabella: “La literatura del Manolo va tenir una funció 
socialitzadora”
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que ser del Barça no és pecat ni tampoc 

menjar com un rajà”.

El seu amic i company de partit des de que 

es van afiliar al PSUC l’any 1960, l’urbanista 

Jordi Borja, va defensar la fidelitat a les idees i 

als valors que tenia Vázquez Montalbán. Bor-

ja va concloure que Manolo “no acceptava 

qualsevol cosa perquè va ser capaç d’inten-

tar entendre l’Anguita, d’elogiar un personat-

ge tan contradictori com Dolores Ibarruri, i de 

criticar la URSS i el funcionament dels partits 

comunistes”. Segons Borja, l’escriptor i peri-

odista va demostrar que “no és contradicto-

ri estar compromès amb l’esquerra i alhora 

gaudir del futbol, del menjar i de Suspiros de 

España”, cançó triada per la seva dona per 

acompanyar-lo en el seu comiat.

El cineasta Pere Portabella va destacar el 

paper cabdal de Vázquez Montalbán en la li-

teratura contemporània de Catalunya. Pare 

d’un dels personatges més populars, Pepe 

Carvalho, i autor de múltiples llibres sobre 

política i novel·la negra, la seva vessant li-

terària ha estat reconeguda amb diversos 

premis. Portabella va destacar la funció so-

cialitzadora de la seva literatura: “Va fer lle-

gir molta gent amb una literatura immediata 

que arriba a àmplies capes de la població, té 

una relació molt immediata amb els lectors, 

tot això amb el sentiment de responsabilitat 

que posava en tot el que feia”. 

Jordi Borja va elogiar l’energia amb què 

parlava quan prenia posicions polítiques. 

“Hem de recuperar aquesta forma radical i 

crítica d’expressar-nos, i de respecte, tole-

rància i convivència d’en Manolo que traves-

sava totes les seves vessants”, va concloure 

Pere Portabella qui va assegurar que aques-

tes lliçons de Manuel Vázquez Montalbán 

mai moriran. 

Jordi Borja: “Hem de recuperar la forma radical i crítica  
d’expressar-se que tenia el Manolo” 

IN MEMORIAM: MANUEL VÁZQUEZ MONTABÁN
Manolo i ara què?


