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Presentació a Falset, Teatre L’Artesana, 27.X.2013 
 
Bona tarda. L'altre dia remenant per internet vaig trobar aquest conte que em va colpir. 

El conte diu:  

 

“Hi havia una vegada un senyor, a qui anomenarem senyor K. tot copiant a Bertold 

Brecht, que va escriure un llibre, el va enviar a córrer món per tal d'esbrinar si algú li 

volia publicar i, vet aquí, que a la Ciutat Gran li van dir que sí. El senyor K., més content 

que un gínjol, va començar a preparar un bon discurs per al dia que el llibre es 

presentés a la Ciutat Gran. És clar, com la ciutat tenia uns dos milions d'habitants, va 

pensar que omplir la sala i tenir un públic nombrós seria cosa de bufar i fer ampolles. Al 

cap d'uns dies de dura feina, l'ànima li va caure als peus quan des de la Ciutat Gran, 

gent que de totes aquestes coses en sap un grapat, li va dir que, si no podia reunir unes 

20 persones, no calia tant d'esforç. Tanmateix el senyor K. es va refer, amb els seus 

amics van remoure cel i terra i, finalment, va poder presentar el seu llibre davant d'un 

auditori de 60 persones, triplicant la xifra mínima requerida. I conte contat, conte acabat” 

 

 És clar, quan vaig llegir el conte, em va caure a terra molt més que l'ànima. De 

seguida, amb una regla de tres i un tros de paper, vaig concloure que, si les proporcions 

es mantenien, aquí a Falset, amb uns 3000 habitants, a la representació hi vindrien 

aproximadament  0,09 persones. És a dir, menys d'una persona. I un dubte va 

començar, immediatament, com un corcó, a devorar-me. Quina part de l'anatomia d'una 

persona vindria? Una pestanya?, no massa petita. Una mà com la que Pere Calders va 

trobar al seu jardí? No, massa gran!!  Potser, a tot estirar, un ull.  

 

 Vaig intentar trobar  la solució en un atles d'anatomia. Res a fer. Cap em deia quina 

part concreta de l'anatomia d'una persona equivalia a un 0,09. I us he de reconèixer que 

aquesta tarda tenia més ganes d'esbrinar això i de deslliurar-me del dubte que de 

presentar el llibre. I és clar, ara en sortir he tingut una sensació molt agradable perquè 

no m'he trobat amb una mà, ni amb una pestanya, ni amb un ull sinó amb molts cors. 

Els cors de tots vosaltres que ens heu volgut acompanyar avui, al Josep, als seus 

col·laboradors i a mi en aquest acte. I, agraït per la vostra companyia us  dedico un 

aplaudiment. 

 

 També voldria agrair a l'ajuntament les facilitats que ens ha donat per poder utilitzar 
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L'Artesana. I, òbviament, al Centre Quim Soler l'organització de l'acte i a la cooperativa 

Falset-Marçà el vinet amb què ens acompanyarà. 

 Com podeu veure aquesta és una presentació diferent perquè quan es presenta un 

llibre primer parla el presentador i després el presentat. Avui anem al revés: primer parla 

el presentat i després ballarà i ves a saber què més farà el Josep Ahumada i tota la 

colla de gent que l'acompanya. 

 

 La història de la representació del Malanyet va començar a principis d'estiu quan li 

vaig demanar al Josep si em volia presentar el llibre. Se'l va mirar i de seguida em va dir 

que si però que ho faria a la seva manera. Evidentment, li vaig dir que quan li havia 

proposat ja sabia que m'arriscava a heterodòxies diverses i que podia fer el que li 

vingués en gana. I el resultat el podrem veure dintre de poc, dotze personatges del 

Malanyet que adquiriran vida i que ens donaran un tast del que és el llibre, un tast que 

hem anomenat “Licor de Malanyet”. Els que ja l'heu llegit els reconeixereu perfectament, 

els personatges, i els que no, bé, esperem que us agafem ganes de llegir-lo i de 

retrobar-los al llibre, perquè al cap i a la fi aquesta és la finalitat de totes les 

presentacions. 

 
 Per donar-nos la seva visió, el Josep ha comptat amb la col·laboració de la Marta 

Cardona, l'Anton Vidal Marquès, el Pau Vernet, el Pep Hinojosa i la Carme Vilalta. A tots 

el meu agraïment i la meva gratitud per la seva col·laboració.  

 
 Finalment voldria agrair a unes quantes persones el suport que em van donar a 

l'hora d'escriure, millorar i difondre el llibre: la Roser Vernet, la Maria Antònia Oliver, 

l'Estrella Ramon, la Txus i sobre tot la meva dona, la Núria Estapé que no solament s'ha 

empassat totes les versions del manuscrit, sinó que me les ha criticat, de vegades 

durament, i ha fet el dibuix de la coberta. A totes, gràcies. 

 
 Però, què és el Malanyet? Bé, els que sou de per aquí ho sabeu perfectament. El 

Malanyet és el carrer que corre paral·lel al castell per la part de migjorn. Ara bé, el 

Malanyet també era una de les zones més pobres de la vila. Segons la contribució 

urbana de 1917, les cases del Malanyet pagaven, arrodonint, una mitjana de 25 pts per 

casa, alguns carrerons de les Vallmoreres, 22 pts i el Pere Boter, que es pot considerar 

part del Malanyet, 15. Aquestes xifres poden no dir res però si afegim que al Miquel 

Barceló la mitjana era de 289 pts, tot es clarifica: pagen 11,5 vegades més que al 
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Malanyet. 

 

 I precisament vaig triar el nom de Malanyet pel meu llibre perquè les fortes 

diferències socials que les dades que us he llegit reflecteixen són la base de les 

històries que s'expliquen en els contes entrelligats entre sí que trobareu al llibre. Unes 

històries que intenten  retratar una societat i una forma de viure, la de fa uns 100 anys. I 

com una societat té moltes cares i hi conviuen diferents formes de pensar, el relat s'ha 

d'adaptar a aquesta realitat. I a partir d'aquesta reflexió és com van néixer els 

personatges alguns dels quals retrobarem a la representació del Josep, uns 

personatges que intenten reflectir la pluralitat de formes de viure i de pensar que estan 

presents en una societat. Personatges tant diferents entre sí com per exemple,  

− una propietària agrícola que veu com la fil·loxera li mata els ceps, li impedeix viure 

de la terra i decideix endegar un negoci força diferent;  

− un jornaler analfabet funcional perquè ha deixat l'escola per anar a treballar i que 

es veu en un brut quan rep una carta i no en pot traure l'entrellat;  

− uns lligaires fundant la Lliga a Falset amb Cambó al capdavant, uns carlins que 

veuen aquesta fundació amb por, uns anarquistes que volen dinamitar l'edifici social que 

els oprimeix;  

− una santa patrona dels músics que veu com uns i altres es volen fer seva la música 

i manifestar a través d'ella les seves aspiracions i creences;  

− un miner que va a peu de Falset a Bellmunt i que veu com s'acomiada a companys 

seus, un per adormir-se en una galeria de tanta son com tenia per molt caminar i poc 

dormir o un altre per endegar lluites per millorar les seves condicions de vida i de treball;  

− un senyor que no entén que els seus jornalers, que sempre li havien menjat a les 

mans, ara se li revolten i li demanin un o dols rals més de jornal;  

− el del jornaler que ha de fer jornals de vila suant la cansalada. 

−  

  I cal també, per descriure una societat polièdrica,  adaptar els espais narratius, els 

escenaris on passa l'acció i així al Malanyet aquests espais són molt diversos i van 

 -des del cafè dels obrers on llegeix premsa anticlerical i anarquista 

 al cafè dels senyors on es juga al guinyot i al tressillo 

 -des del bordell visitat per senyors i jornalers  

al confessionari visitat per velletes missaires o per jornaleres que es debaten entre 

seguir la tradició o sumar-se als nous corrents ideològics. 
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 Gairebé tot el que s'explica al Malanyet és cert o si més no a mi m'ho sembla  en 

funció de la imatge que d'aquella època tinc i que vaig explicar al meu llibre 

Cooperativistes, anarquistes i capellans al Priorat (1910-1923), llibre que d'alguna 

manera és el pare del Malanyet. I  la llibreta mare és aquella on anotava les idees que 

em passaven pel cap. Quan al 2009 vaig acabar d'escriure'l i vaig guanyar amb ell un 

premi als jocs florals de Torroja, em van quedar moltes ganes de seguir explicant 

històries però fer-ho sense la cotilla de la nota a peu de pàgina, és a dir, introduint la 

imaginació, la ficció. I així em vaig passar tot l'estiu d'aquell any, escrivint històries, fins i 

tot a la platja. Històries on podia incloure anècdotes que la gent que havia entrevistat 

m'havia explicat, o notícies que havia trobat a la premsa que havia consultat i que res 

tenien a veure amb el que estava investigant. 

 

 Us posaré un exemple. A la premsa de l'època, als llibres d'actes dels 

ajuntaments... era un tòpic parlar de la mala qualitat dels aliments, del frau en el pes. En 

una entrevista una persona em va confirmar que això era així, que amb una peça 

metàl·lica col·locada en el lloc precís es venia aire a preu de cigrons o d'abadejo. És 

clar, això en un llibre d'història té poc recorregut. Ara, és una font d'inspiració molt bona 

per a donar ànima a un personatge. 

 

 I és així com el Malanyet és una mena d'estranya barreja on tot és mentida, la 

botiguera que jo m'imagino mai va existir, i tot és veritat, perquè el frau existia tal i com 

demostren les multes que es posaven. 

I el fet d'explicar històries amb una base real és el que fa que hagi gent que em digui “jo 

també he fet jornals de vila”. O “ara entenc millor el que em deia el meu avi”. 

 

 Per acabar només dir-vos que vaig xalar de valent escrivint-lo, que m'ho vaig 

passar d'allò més divertit imaginant les històries de mentida amb les quals volia explicar 

històries de veritat. 

 

 I ara, prou de xerrameca que ha arribat el moment de gaudir del Licor de Malanyet 

que ha destil·lat el Josep Ahumada. Gràcies per la vostra atenció i que gaudiu del Licor i 

després del vi de la cooperativa. 


