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Antón Sala-Cornadó,
un home d’esperit
reflexiu i d’acció

Neix el 8 d’octubre de 1929 a Tàrrega,
capital de l’Urgell, tal com a ell li agrada
recordar. El seu signe zod i acal, balança,
ha determinat el seu tarannà tastaolletes. Coneg ut popularment com a
poeta, la seva do t zena de ll i bres de poemes publicats i dos vo lums de la seva
Ob ra poètica (1950-1999) completa,
editada per l’In s titut d’Estudis Ilerdencs, recolzen aquest recon ei xem ent.
Signa les seves obres com a Sa l a - Cornadó, afegint el guionet, per preservar
la memòria i l’estima a la seva mare.
Darrere, però, de la seva persona hi
ha altres vessants que l’han convertit en
un gran humanista, en harmonia entre
el pen s a m ent i l’acció. La poesia és la
seva voc ació art í s tica. Enginyer químic,
mestre d’en s enyament primari i mestre
de català són els seus oficis. Els seus
con ei xements sobre filosofia, astrologia, esoterisme i maçoneria configuren
els seus ideals i utopies. En el terreny de
l’acció ha estat un ferm activista en la
defensa de les ll i bertats i la cultu ra catalana. És també mem bre fundador del
Partit Socialista de Catalunya. Vinculat
a diverses en titats cultu rals del Pobl enou, ha estat un dels artífexs de l’Associació Literària de la Rosa de Sant
Martí.
Curi o s a m ent l’hem en trevistat ign orant que enguany celebra el seu 75è
aniversari, signe d’un designi dels déus
per a Sala-Cornadó. I ho hem fet aprofitant un breu parèntesi de les seves
dilatades vacances: “Jo me’n vaig del
Poblenou per Sant Joan i ja no torno
fins a la Mercè. Coincideix amb el període d’estiueig que abans feia la burgesia i que ara fem els jubilats, bé, alguns
jubilats. Els meus avis i els meus pares
eren de la Terra Plana i anaven sempre
que podien a la Terra Alta, als Pirineus,
a la Guingueta, a Esterri d’Àneu, etc. I
vaig com ençar a bu s c a r... i vaig trob a r
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una casa a molt bon preu en un poblet
que es diu Tírvia.”
Ens atén a casa seva, al carrer de
Bolívia, al rovell de l’ou de la transform ació del Pobl enou, a l’eix DiagonalRambla. Estem nosaltres tres sols, però
molt ben acom p a nyats. Ens envo l ten
llibres per to tes bandes, quad res d’amics, una col·lecció de pintura cartaginesa important i, sobretot, una galeria
de retrats dels seus pares, Jo s ep Sala i
Teresina Cornadó, de la besàvia
Tomasa, de l’avi Anton, de l’àvia Cinta,
de l’oncle Esteve, etc., i d’altres ava n tpassats de les famílies Corn adó i Sala.
Entremig, esdeveniments socials com
ara el de l’any 1998, quan la Generalitat de Ca t a lu nya li atorga la Creu de
Sant Jordi. Amb un gran sentit de l’humor parla molt de pressa, reflecteix un
fort vitalisme i entusiasme, i no s’ amaga de res. Als seus 75 anys se sent
feliç, amb la sen s ació que els déus li han
regalat tot el que té, i fins el que no té,
parafrasejant un del seus versos. L’any
1959 arriba al Pobl enou, un barri que li
recorda un poble i que li sembla cordial, però força trist i brut. Aquesta és
la tra n s c ripció de l’en trevista realitzada
el passat 29 de juliol, on el món d’aquí
i el d’allà es fusionen l’un amb l’altre.
Quants anys fa que vius al Poblenou?
Quaranta-cinc anys. Però abans... Em
vaig enamorar d’una cartagenera,
l’Amparín. La vaig conèixer l’any 1954
a Ca rtagena, on ens vam casar l’any
1958. Hem tingut quatre fills. La qüestió és que no trobava feina de químic
aquí i em va sortir una molt bona
co l · l oc ació a la ref i n eria de petroli de
Repesa a Escombreras, prop de Cartagena, que ara és Repsol [...]. I ja ho

“Jo he estat un home
de sort. Dins de les
desgràcies, sí, els déus
em protegeixen”

diuen: “Casament i mortalla, el salt de
l’allà!” El tercer dia ja tenia xicota! Perquè les dones en aquella època no eren
com ara, tu! Les dones el primer que et
preg u n t aven era: “Vostè quan guanya ? ”,
o “Ah, però vostè encara és un estudiant?” No hi havia res a pelar, res a fer!
Ha canviat molt! Els costums de la burgesia d’aquella època eren molt més
conservadors que ara [...]. Ara no es
m i ra això! La major part de la gent es
casa perquè vol. Mira el Príncep, mira
el senyor Rei, s’ha casat amb la Letícia.

Ara més que mai, la gent es casa per
amor...
Sí, ex acte, és això el que et vu ll dir. A
Cartagena també miraven que tinguessis un sou fix... Al cap d’un mes, el pare
de la meva dona em va cridar i em va
dir: “O i ga, ¿usted sale con mi hija?
¿Con qué inten c i ones sale con mi hija ? ”
El meu sogre era militar de la marina
però del cos de màquines. Era un gran
mecànic. Ara, tenia esperit militar. De
signe era lleó amb l’ascendent a lleó,
era lleó lleó i aleshores, escolta, tu, a
més a més, militar... Al cap de tre s
mesos de casats, ja amb la dona embarassada, vam venir cap a Barcelona.
Mentre buscàvem pis viv í em amb la
meva mare. Vaig aconseguir un ajut del
m o n tep í o d’indústries qu í m i ques, vu itanta mil pessetes, que ll avors eren
m o l tes peles; la meva mare també en s
va ajudar... Aquest pis em va costar
l ’ a ny 1959 du e s - cen tes seixanta-tre s
mil pessetes, ara se’l venen per quaranta milions fent-lo barat, però se’ n
poden treu re seixanta milions perfect ament. Això va ser la sort de la meva
vida. Tot i així, eren molts diners; pen s a
que jo només guanyava tres mil pessetes. A través d’un con c u rs d’oposició
vaig aconseguir entrar a la Campsa i
vaig poder triar una plaça a la refineria
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“Per a mi, la
poesia ha estat
per damunt de
tot un exercici
espiritual”

Entrevista
“A nosaltres, ens han enganyat a tots.
No ens han explicat la veritat de les coses
esotèriques, ni de les raons profundes
de per què vivim, d’on venim i què som
[...]. Ens han ancorat un dogma al damunt [...]”

de Corn ellà de Ba rcel ona, on vaig treballar durant trenta-cinc anys. La
Campsa ha estat, també, la gran sort de
la meva vida en un altre sentit. Jo he
estat un home de sort. Dins de les
desgràcies, sí, els déus em protegeixen.

bertes internes, de la recerca de les
a l tres dimensions. Perquè jo crec, i això
és una creença, és clar, que hi ha altres
dimensions. Hi ha, per dir-ho d’alguna
manera, quatre dimensions (ample,
ll a r g, ex tensió i temps). Aqu e s tes qu atre dimensions són el món manifestat,
el que veiem, en el qual ens movem,
treb a ll em i actu em. Però de s prés d’aquesta quarta dimensió que és el temps
hi ha una cinquena, una sisena, una
setena, etc., i jo què sé, tu, cadascú té la
seva filosofia. Però hi ha altres dimensions que no són materials, millor dit,
que no són tan tangibles, que són invis i bles, que són més et è ries, i són amb
a qu e s tes dimen s i ons amb les quals —
penso— que els artistes intentem connectar-hi [...], a partir de la concentració, la interiorització... És per això que,
per a mi, la poesia ha estat per damunt
de tot un exercici espiritual, de recerca.
Això m’ha costat molt descobrir-ho; és
a dir, que el menys important de tot és
fer diana. No hi ha d’haver cap intenció
d’arribar al blanc, no, no cal. El que
passa és que quan un és jove no ho veu,
i ll avors pateix... I això és la gran
trampa. Perquè l’important és l’art per
si mateix, l’art sense artifici, l’art pur i
net. I això és el que jo sempre buscava
[...]. He guanyat molts premis, però els
grans premis literaris als quals aspirava
no me’ls han donat i això m’ha dolgut
molt. Fins ara, que ara no em dol gens,
perquè n’he après tant...

Com vas viu re la teva infantesa a
Tàrrega?
Em vaig qu edar sense pare als dotze
anys. Ell era advocat i amb la segona
Rep ú blica va ser nom enat per Esqu erra
Rep u blicana jut ge de pau de Tàrrega.
Amb la Gu erra Civil no se’n va vo l er
anar perquè va dir que ell tenia les mans
n etes, que es qu ed ava, i el van posar a la
presó. Però quan va sortir de la presó
va tenir por de la gent de Tàrrega perquè el vo l i en mort. I se’n va haver d’anar a l’exili, a Ar gel ers i Mon tpell er, on
el van atrapar. També l’havi en nom enat pre s i dent del Tri bunal con tra l’Esp i on a t gei l’Alta Traïció i sec ret a ri de la
Ca m bra de Com erç, càrrecs que el va n
posar molt en con tra de la gent de dretes [...]. El seu deu re era vetllar pels
interessos de tots [...]. Per això ens va m
tra s ll adar a viu re a Ba rcel ona. El meu
p a re es va qu edar fins dos dies abans
que en tressin les forces de Franco, perquè ell creia innocen tm ent que no passarien, “no passara n ! ”.
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Un cop a Barcelona, com va transcórrer la teva vida?
Em vaig quedar sense pare de molt
jovenet, i pod r í em dir que entre els
vençuts i no pas entre els vencedors. La
part de dretes de la família ens van ajudar. A Ba rcelona vaig venir a mitjan
Guerra Civil a estudiar i treballar [...],
perquè la meva mare estava horrori tzada de tornar a Tàrrega...
Quins estudis vas fer?
Soc engi nyer tècnic químic i mestre .
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Durant l’hivern feia de mestre particular i estudiava química. I els estius feia
la carrera de mestre, perquè m’agrad a
molt el magisteri [...]. Pri m er vaig exercir de mestre [...] a l’escola de Santa
Eulàlia, a dalt d’Horta. Era una esco l a
u n i t à ria, on vaig patir molt, amb seixanta nens barrejats de quatre fins a
c a tor ze, tota la primària. Només vaig
e s t a r-hi un trimestre, perquè em va
sortir la feina de Cartagena [...]. La
directora de l’escola es va enamorar de
mi, però a mi no m’agradava...

I aquí va acabar la teva dedicació a
l’ensenyament?
Ui, no! Jo he estat el mestre de català
del Poblenou de totes les entitats; això
és un altre tema. He fet classes a l’Icària, perquè era del centre excursionista,
al Centre Moral i Cu l tu ral, a l’Aten eu
La Flor de Maig, a la Cooperativa Pau i
Justícia, etc.
Com és que un home amb vocació
artística com tu va estudiar química?
Des dels do t ze anys que escric versos,
però també treia sempre excel·lents de
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matemàtiques. Un cop a Barcelona, jo i
el meu germà vam entrar a estudiar als
Escolapis de Sarrià, on vam ser vuit
anys interns. Per fer química vaig anar
a l’Escola d’Engi nyers Tècnics de Ba rcelona. Més que tenir una carrera m’ i ntere s s ava una cosa més curta i més
pr à ctica, un ofici. Perquè jo crec que
tots hauríem de tenir una carrera, és a
dir, un estudi profund d’una cosa, un
ofici i de s prés una vocació, un art, ja
sigui pintura, música, etc. Aquest seria
l’ideal per a una societat més humana.
De fet, tot poble que tingui un nivell
de cultura el evat acostuma a ser així...
De to tes maneres, la ciència no està
renyida amb l’art, ni de bon tros! Hi ha
molts grans escriptors que vénen de
ciències. El mateix Pompeu Fa bra era
enginyer indu s trial i, en canvi, es va
dedicar més a la gra m à tica catalana qu e
no pas a l’enginyeria.
De què t’ a grada parlar en la teva poesia?
A mi m’ a grada parlar de la vida, perqu è
sóc una pers ona molt vital. I, després,
també de la vida interior, de les desco-

Això és l’experiència que t’ ensenya a
viure...
Sí, vivim per aprendre a viure, sí, realment és això.
A la teva poesia també hi podem trobar esoterisme?
Sí, molt. Això ho porto a dins, és una
de les meves conviccions. Sempre m’ha
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interessat l’esoterisme i em ve de família. M’explicaré... Era molt divertit perquè la meva be s à via Tomasa, proceden t
de Tortosa i llevadora de Tàrrega, no
sabia mai si es deia així per Sant Tomàs
d’Aquino o Sant Tomàs Apòstol. Ai x ò
la inquietava molt i demanava una resposta. Un dia se li va aparèixer Sant
Tomàs d’Aquino i li va dir: “Mi ra, jo
sóc el teu sant.” He!, he!, he! Això ho
explicava l’àvia Cinta. A més a més, en
aqu ella època era molt bonic, perquè
les àvies et portaven a visitar les seves
amigues, una cosa que s’ha perdut des
que ex i s teix el telèfon... Ens aga f aven de
l’orella i ens deien: “Aquesta tarda hem
d’anar a veure...” Doncs l’àvia Ci n t a
tenia una amiga que es deia An n eta
[...], i l’Anneta tenia una amiga que es
deia Laieta [...] i que feia reunions d’espiritisme. I, és clar, jo m’ho ensumava i
em vaig fer amic de la Laieta. I naturalment ella és la qui em va explicar moltes coses [...] i em va dir: “Mira, no et
preocupis, An ton, que jo et faré
l’horòscop.” Però ll avors, als meus vinti-cinc anys, em va sortir la co l · l oc ac i ó
de Cartagena i, mentre jo estava allí, es
va morir la Laieta i em vaig qu edar
sense l’ajuda espiritual. Però fixa’t el
que són les coses! Jo aleshores tenia
amistat amb un grup que feien espiritisme [...] i un dia, com que ens agradava molt la música, vam anar al Liceu
a escoltar Boris Godurov [...], una de les
millors òperes russes. Amb això que
estàvem al cinquè pis, a primera fila, i
no hi vèiem i ens havíem d’aixecar per
veure l’obra. Al meu costat hi havia un
americà i a l’altre costat un senyor
català. I jo, quan hi havia un estranger,
aleshores ja perdia els estreps i
començava a malparlar d’en Franco, de
les dictadu res i del mal que feien a
Ca t a lu nya, i li ex p l i c ava la vida i els
miracles de totes les pers ec u c i ons qu e

havíem rebut [...], uf!, i li vaig deixar el
cap com un timbal a aquell americà! I
l’altre català també es va posar a la conversa a favor meu. Quan es va acabar
l’òpera vam continuar amics amb
aquell senyor català. Et vols creure que
era amic de la Laieta? I aquell home em
va tornar a con n ectar. Em va portar a
veu re un amic, en Xavier Portabella,
que ha estat un dels meus grans mestres espiri tuals. Ell és qui em va fer la
carta astral i em va ensenyar astrologia
[...]. Allà vaig con è i xer altres mestre s
que em van fer recuperar la llum espiritual, perquè havia passat una època
en què era completament ateu. Perquè,
a nosaltres, ens han enganyat a tots. No
ens han explicat la veritat de les co s e s
esotèri ques, ni de les ra ons prof u n de s
de per què vivim, d’on venim i què som
[...]. Ens han ancorat un dogma al
damunt i ens han fet com bregar amb
rodes de molí, fins que ha arribat un
moment en què hem anat a la universitat i ens hem adonat que ens han aixecat la camisa, i què ha passat? Hem passat de creure a no creure en res [...].
T’ adones que et van en ga nya r, que no
ens van explicar res. Si no sabia qui era
S h open h a u er, per favor! És una bestiesa
extraord i n à ria el que van fer amb
nosaltres. No parlem de la postguerra,
horrible, negra. S’ha d’haver viscut el
que era la po s t g u erra amb en Fra n co.
Una cosa horrible, no t’ho pots imaginar! Ja ho expliqu en, ja, però és que
s’ha d’haver viscut, una cosa fo tu d í ssima. De s prés d’apren d retotes les co s e s
esotèriques, la càbala, etc., em vaig fer
del martinisme, d’una orde esotèrica
francesa molt important, i després
francmaçó. Louis Claude de SaintMa rtin és el meu mestre espiritual
encara, és a dir, no hi ha cap nit que no
em llegeixi un dels seus pensaments. És
el filòsof de s coneg ut. És el qui va fer
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“Força, saviesa i bellesa són les tres llums de la maçoneria.
Tot això és un filosofia meravellosa, insubstituïble, per als homes
de tots els temps. Una manera de construir, desinteressadament,
fent l’amor per al bé, fent el bé per al bé mateix, això és
la maçoneria”

l ’ em blema de la Revo lució Francesa:
“ L l i bertat, Igualtat i Fra tern i t a t”. És el
meu mestre [...], un home que no em
deixa mai indiferent. M’ha ajudat a trobar les altres dimensions, però sense
cap obligació, sense cap dogma.
Com definiries la maçoneria per a
una persona que no està iniciada en
a quest tema?
És una escola de perfecc i on a m ent per
ajudar a millorar la humanitat.

h ores, força, saviesa i bellesa són les tres
llums de la maçon eria. Tot això és un
filosofia meravellosa, insubstituïble,
per als homes de tots els temps. Una
manera de construir, de s i n tere s s adam ent, fent l’amor per al bé, fent el bé
per al bé mateix, això és la maçoneria.

has d’anar al món a treb a llar i s’ha ac abat. Llavors s’ ac a b a ria allò que diuen:
“No, és que els fra n c m a ç ons només es
pro tegeixen i s’ a ju den els uns amb els
a l tres.” Això no és veritat... La funció de
la maçon eria no és crear una soc i et a t
perquè es pro tegeixin els uns amb els
altres per anar millor només aquests
qu a tre, no, això és una equ ivoc ació.

“El miracle del tripartit és una joia,
ens ha caigut del cel. La creació del
PSC no va ser tan miracle, sinó que
va ser una discussió molt interna”

Allò que diu en que Déu escriu recte
amb ra t lles tortes? Doncs és això, i em
va anar bé per moltes coses. Em vaig
casar, vaig conèixer el bo i mill or de
Ca rt a gena, intel · l ectuals, fra n c m a ç on s ,
p i n tors, etc. Jo vaig passar qu a tre anys a
Ca rt a gena meravellosos...

Com és que al gen eral Franco la maçoneria li nega la seva entrada?
Home! El lema de la maçoneria és “Llibertat, Igualtat i Fra ternitat”. Ell no
tenia cap de les tres coses, tu! S’ho va
carregar tot! Fins a l’any 1979 no es va
tornar a legalitzar la maçoneria a
Espanya, un cop mort Fra n co; abans, ni
parlar-ne [...]. Un règim dict a torial qu e
vagi en contra de la ll i bertats és antimaçònic. Això és un triangle. Si la llibertat és, podríem dir, el poder, només
pot tenir autènticament llibertat aquella persona que té poder, no poder
m a terial, sinó poder interior. Només
qui té poder interi or és ll iu re de treu re’s
del damunt els dogmes, de treure’s del
damunt totes les coses que no són lliures, i ll avors va trobant lliu rement el
que realment és. Per tant, la llibertat és
el poder, la força. La igualtat és la
saviesa. Saber exactament que la naturalesa dóna el mateix tracte a tots, amb
les mateixes oportunitats. I la fraternitat és la bellesa. Un món d’amor i fraternitat és un món ple de bellesa. Ales-
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Quin pro tocol se segueix per anar
pujant aquests graus dins de la maçoneria?
Ara ens po s a r í ema parlar de maçon eria, que és un tema molt llarg. Però ho
i n tentaré explicar ràpidament... Jo sóc
m e s tre perfecte, tinc el qu a rt grau. En el
tercer grau s’ ac a ben les lògies simbòliques. A partir del quart grau fins al
trenta-tres són graus simbòlics per a
coses molt con c retes i de perfecc i on am ent. Jo crec que en el nostre temps el
que s’ h a u ria de fer, i ja s’està fent, és una
m a ç on eria només dels tres primers
graus. Quan ja ets mestre vol dir que tu

Tornem a l’horri ble i negra postg u erra...
Tornem a la postguerra! A la clandestinitat em vaig unir amb uns companys
per encarrilar les forces cap al restabliment de la democràcia. Jo m’hi vaig
dedicar de ple...

Dins de la militància política?
A veu re! Jo diria més aviat cultural [...].
Naturalment jo també vaig fer política
dins del Bl oc d’Estudiants Nac i on a l i stes [...], i dins de Catòlics Catalans, en
el qual estava en Pujol. Amb aquest
grup pen j à vem banderes catalanes als
arbres, fèiem moltes coses innocents,
però és cl a r, el Pujol volia anar cap al
seu partit... i aviat vam començar a disc repar. A mi, el que m’ i n tere s s ava era
lluitar com a resistent a favor de Catalu nya, amb en Pall ach... Però tot això
una mica d’amagat, perquè pensa qu e
el meu pare havia mort a França, tenia
do t ze anys, i ja era el cap de família...
Llavors si a mi m’agafen i em posaven a
la presó, què passava amb la meva
mare...? Jo havia de nedar i guardar la
roba, i ho vaig saber fer. Tot i així, em
va perseguir la policia... I a més a més,
els déus em van ajudar perquè em va n
fo tre fora de Ca t a lu nya du rant qu a tre
anys. Em van agafar el 1954 i em van
dir: “Tu, ara a Cart a gena!” Quan vaig
tornar m’havia descon n ectat d’una sèri e
de coses que segur que m’haurien portat a la presó... Molts dels meus amics hi
van anar... Vaig tenir l’ajuda dels déus.

Quina va ser la teva aportació dins de
la lluita per la resistència a favor de
Catalunya?
La meva resistència va ser més cultural
que política. La política va ser més
camu f l ada. Un cop mort en Franco
vam fundar el Partit Socialista de Catalunya... El partit socialista és el Parti t
Socialista de Catalunya – Congrés, que
es va fundar entre el Partit Popular de
Catalunya, en el qual estava jo amb en
Joan Coromines i Puig —ara, diput a t
per Convergència—, Convergència
Socialista de Catalunya, on hi havia en
Hu ertas Cl averia, els comu n i s tes del
PSUC, que eren un grup de dissidents
comu n i s tes i tro t s k i s tes, i de s prés hi
havia el Gironella amb el POUM. Amb
aquests quatre partits vam fer un congrés en el camp de futbol del Ba rcel on a ,
i per això es va anomenar Partit Socialista – Congrés, del subpartit dels Partit dels Soc i a l i s tesde Catalunya. Nom é s
hi havia aquests quatre partits i prou, i
tots estàvem molt feliços. Però després
què va passar? Que s’hi va afegir [...] el
Pa rtit dels Socialistes de Ca t a lu nya i
una mica més tard va en trar el PSOE.
És a dir que PSOE està supeditat al Partit dels Socialistes de Ca t a lu nya; per
això és PSC i, en tre parèntesis, PSOE.
Quan ens vam fusionar nosaltres érem
el Pa rtit Socialista de Ca t a lu nya que
vam admetre el re a grupament, i després vam admetre el PSOE. Hi havia
molta gent que no ho volia...
Con s i deres que va ser positiva l’entrada del PSOE al PSC, o realment
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I avui en dia, en aquest món en què
vivim, continua sent vàlida?
Sí, sí, igual. El que passa és que con tinua sent una cosa de minories. En el
món només hi ha vuit milions de
maçons, però de gent molt triada, que
pot fer molta feina...

Com s’aplica la maçoneria en el dia a
dia, en la vida quotidiana?
La maçon eria és una filosofia; per això
té una escola de perfecció de men t ,
com ençant per perfeccionar- te tu i ll avors ajudant els altres a perfeccionar-se
[...]. Però no con fongueu mai la maçoneria amb els germans francmaçons, ni
al revés... L’important és la filosofia, i les
coses que la fan possible són els que han
après aquesta filosofia i la po s enen pràctica; una mica és el dia a dia que tu em
demanes. El dia a dia no t’ho ensenya a
fer la filosofia; ella només et dóna unes
normes, diu el que has de fer, el que és la
veritat, la bellesa. Al e s h ores tu, com a
germà, quan arri bes al tercer grau de
mestre, un cop has estat aprenent i company, ja pots deixar les mans, ja pots anar
sol. Has de matar el teu mestre, perquè
a l e s h ores el mestre ja no busca, troba.
Què troba? Un món que és una de sgràcia, el món que s’ha de mill orar...

Entrevista

amb vista a Catalunya va ser un error
que el PSOE s’integrés al PSC?
Ui! Això va ser un tema molt polèmic
que va portar moltes dissidències, i que
encara arriba fins ara, i tu ara em preguntes això. Això vol dir que és un tem a
molt complicat. Jo crec amb els déus.
Ha estat així; per tant, vol dir que els
déus ho han vo l g ut així. Jo crec que ha
estat ben eficiós per a Catalunya, i continua sent ben eficiós per a Ca t a lunya.
Perquè el miracle del tripartit és una
j oia, ens ha caigut del cel. La cre ació del
PSC no va ser tan miracle, sinó que va
s er una discussió molt interna. Però qu è
vol dir, això, vist amb pers pectiva ara ?
En aquests mom ents què volies? Que hi
haguessin dos partits soc i a l i s tes? Un,
amb tots els castell a n op a rlants i tota la
gent que havia vi n g ut immigrant, i un
altre, només amb els catalans? Un
de s a s tre, perdona, un de s a s tre! No és
molt mill or que ara ti n g u emun tri p a rtit on hi ha els immigrants, on hi ha
Esqu erra Republicana, etc.? Ara, ara
veurem com ens en sorti rem! Però de
m om ent és un miracle per a mi poder
h aver acon s eguit això! I sobretot sen s e
el protagonisme del Ma ra ga ll, perquè, a
més a més, ell tot sol no hauria guanyat, perquè va tenir més vots Convergència, no ens en ga nyem, o no?
Quin fet de finals del règim de Franco
et va fer adonar que alguna cosa canvi ava?
Com que ho vaig viure molt pas a pas
ja vaig adon a r-me del que venia. És
clar no era una persona que ho veiés
des de fora... A mi no em va sorprendre; al contrari, em va semblar que
a n ava molt a poc a poc. La cosa que
m’em p i p ava més, perquè jo volia que
l’endemà haguessin canviat tots els
noms dels carrers, era: “Com pot ser
que en c a ra no hagin canviat els noms
dels carrers?” És clar, les coses van anar

canviant molt a poc a poc. O sigui, qu e
una cosa d’aqu e s tes que “pum i ja s’ h a
acabat!” no va haver-hi. Vam tenir sort
que va ser alcalde de Ba rcel ona en Narcís Serra, que va ser un gran alcalde i
se’n parla poc del que va fer. En Maragall va trobar l’herència d’en Serra. El
Serra va fer les coses que no eren brillants, però va fer una feina importantíssima [...]. Totes les tra m pes urb a n í stiques amb les quals es va fer ric en
Porcioles, tot això ho va netejar en
Serra. Llavors en Mara ga ll, la cosa brillant dels Jocs Ol í m p i c s . . .

I en quin grau de prioritat es troba la
teva aportació política ara?
Jo sempre m’he mogut més en centres
de resistència cultu ral més que no pas
po l í tics. Tot i així, avui en c a ra faig po l ítica. Jo sóc militant del PSC i tinc carnet. Jo encara cotitzo al Pa rtit i faig
d’interventor. Em van fer de la comissió de con f l i ctes perquè sóc balança i
busco l’harmonia. Sóc també molt bon
d i p l om à tic. Tinc mà esqu erra i, a més
a més, busco la conciliació. Però el que
passa és que, és clar, arriba un moment
que li vaig escriu re al Raventós:
“Escolta, tu! Yo, zapatero a tus zapatos.
Jo, que he estat sempre un re s i s tent
polític...; ara, si hi ha una cosa puntual
i n tervindré, però no vu ll ser una persona que va al Pa rlament a escriu re ,
perquè hauria posat fi a la meva vida
d ’ e s c ri ptor.” Perquè no pot ser, home!
És a dir, jo que tota la vida he llu i t a t
per poder fer... i ara re sulta que per
culpa... m’haig d’en c adenar... a to tes les
obligac i ons d’un partit po l í tic bu roc r àtic, tecnòcrata? No, home, no, tu, jo sóc
més àcrata! Ni parlar-ne! Jo, compteu
amb el que vulgueu per continuar
endavant la vostra dita social, però que
consti jo només faré coses culturals i
pagaré la meva quota. El que deia el
Pa blo Iglesias: “Es socialista el que paga
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“El que van fer a la Vila Olímpica em va semblar una
cosa molt mal feta. S’ho van carregar tot i després ho
van vendre tot als antiquaris de Nova York!”

su cuota de militante.” Sí, senyor! S’ha
acabat la broma, tu!
Recordes el paisatge que tenies davant
del teu pis l’any 1959 quan vas arribar
al Poblenou?
Home, per favor, aqu ell camp de futbol... En tinc un poema, d’això! Sí, ara
te l’ensenyaré, passem un moment a la
cova de lladre... [Sala-Cornadó insisteix
que anem al seu petit refugi]

taria un llog u er ara aquí? És un lu xe !
Això em perm et viu re bé, ara, amb el
meu sou de ju bilat! Va ser el gran
i nvent trobar aquest pis! En canvi,
recordo que la meva dona no volia qu edar-se viure a aquí...
No li agra d ava el Pobl enou a la teva
dona?
No, no, perdona, és que això no era ni
el Poblenou ni res. Li deien el Poblenou, però això què era? Una vegada em
van atracar. Això eren horts. Se’ls traspassaven els uns als altres. Era terreny
municipal! Quan un individu es mori a ,
els altres es traspassaven l’hort! Fixa’t tu
fins on arri b ava aquesta gent, que es
repartia un terreny que no era seu, sinó
de l’Aju n t a m ent! Bé, i aquí davant, el
camp de futbol de la Gimnàstica de
Tarragona, una polseguera... Però vaig
tenir visió de futu r, vaig dir: “Això en
perill serà el barri més important de
Barcelona.” I no m’he equivocat; naturalment, han passat qu a ranta-cinc
a nys. Però és que no podia ser d’una
a l tra manera: el mar aquí, el tren qu e
p a s s ava... Tot això era impo s s i ble qu e
continués. I si s’hagués mort en Franco
abans, ho hauríem ti n g ut abans, perquè no ens don ava res! Era un barri
su burbial que no ten i en cap interès a
a rreglar-ho, perquè en c a raens don aven
massa. Però es veia a venir que això no
podia ser... I espera’t, perquè encara no
s’ha acabat...

barri. D’aquesta manera, vaig conèixer
molta gent... També he estat deu anys
pre s i dent de la Rosa de Sant Martí i
f u n d ador, amb en An toni Planas. Ens
reuníem a Can Felipa i vam fer una
feina molt bonica... Però, és cl a r, la gen t
no té tendència a anar als cen tres cívics,
i és una pena, perquè hi ha molta vida
cultural, s’hi fan moltes coses...
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La cova de lladre?
Abans era un petit despatx per rebre ,
però ara només és una taula de despatx.
Des del balcó del menjador veia el
camp de futbol i tot un horitzó de
xem en eies, funcionant, allò em va fer
molta impressió. Ja el trobaré! Guaita!
Ja l’he trobat! Està publicat en un llibre
inèdit. En aquest ll i bre hi ha to tes les
coses que no publicava en cap altre llibre. És un llibre utòpic i l’he titulat:
Cel eb raré des d’ara el 30 de feb rer (que
no existeix!). Tríptic, romàntic, quasi
gòtic, romàntic, futurista i sen sualistaespiritualista. És, doncs, un calaix de
s a s tre. El poema es ti tula “Des del balcó
de casa” i diu així: “Des del balcó de
casa veig tot el món com neix / un
horitzó de xem en eies s’ enfila cel amu n t
/ i em sento sol, ben sol, voltat de fum
i de mirades bu i des / jo, senyor de la
vida / jo, senyor de la mort / avanço un
pas i callo / avanço un pas i tanco els
ulls / des del balcó de casa veig tot el
món morint-se / vo l d ria alçar el meu
crit per sobre de les muntanyes / sirena
d ’ a m or anunciant la festa, sirena... / i
tot segueix callant / des del balcó de
casa veig tot el món.” Deu ser dels anys
seixanta i me l’han publicat a molts
llocs. Mi ra, vaig tenir visió de futu r.
Com t’he dit, jo no tenia calés [...], per ò
és la millor operació que he fet en la
meva vida! Perquè, saps el que em cos-
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Com et vas con n ectar amb la vida
social i cultural del Poblenou?
Sent profe s s or de català. Al ser mestre
vaig fer un curset a la Delegació d’Ensenyament de Català [...] i em vaig graduar com a mestre de català per la Universitat de Ba rcelona. A través de la
DEC em vaig fer càrrec també de coordinar tots els mestres de català del

Pel que veig ets una persona que sempre mires de cara al futur i de cara al
progrés, però ets partidari de mantenir el patrimoni arquitectònic i històric del barri?
Home i tant! El que van fer a la Vi l a
Olímpica em va semblar una cosa molt
mal feta. S’ho van carregar tot i després
ho van vendre tot als anti quaris de
Nova York! No hi ha dret amb el que
van fer amb allò de la Vila Olímpica!
Van deixar una xemeneia, només! Allò
va ser una catàstrofe! El progrés no està
renyit amb la tradició i això ho saben
molt bé els de Gran Bretanya. Quan
han de fer el casament de la princesa,
escolta tu, ho fan igual que fa vuit-cen t s
anys, però, és cl a r, de s prés inven ten la
penicil·lina, també! El progrés no està
renyit amb la tradició. Jo mateix ti n c
una gran devoció pels meus avantpassats i no hi ha cap nit que no parli amb
la meva mare! [...] I és que la històri a
no és el que ens expliquen; aleshores, si
no conservem les coses que han quedat
no podem investigar la realitat! Això és
fonamental!
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