
Antoni Serra,

la ploma i el capell





EL CABÀS / 41
El Gall Editor

Antoni Serra,

la ploma i el capell
Miquel Vicens Escandell i Sebastià Bennasar (editors)



Reservats tots els drets. No es poden reproduir ni plagiar
els continguts d’aquest llibre sense l’autorització expressa 
dels titulars del copyright.

Si desitgeu rebre informació puntual de les nostres novetats,
presentacions de llibres i altres activitats, ens podeu escriure
a l’adreça electrònica següent: edicions@elgall.com

Tot el nostre fons actualitzat a: www.elgalleditor.com

© del text: els autors, 2010
© d’aquesta edició: El Gall Editor, 2010
© Fotografies: els autors
© Fotografia portada: Peató baixant escales a Central Park durant 
l’hivern, New York, USA. (Gettyimages)

1a edició: desembre de 2010
ISBN: 978-84-92574-65-0
Dipòsit legal: PM 1.689-2010

EL GALL EDITOR
Plaça de Ca les Monnares, 19 - baixos
07460 Pollença - Mallorca
Illes Balears
Tel. i fax: 971 533 850
A/e: edicions@elgall.com
http://www.elgalleditor.com



7

ÍNDEX

Sebastià Bennasar,
Manuscrit de l’illa dels Presseguers, 9

Miquel Vicens Escandell,
Antoni Serra, la ploma i el capell, 14

Antoni Serra, el jove insubornable
Aprenentatge de postguerra (1936-1961)

Sort de les Hirondelles que arribaven a l’estiu, 17
Barcelona, ciutat oberta, 27
De Madrid a l’infern, 31

Antoni Serra, l’intel·lectual compromès
Lluita política i periodisme (1961-1977)

Tornada a Palma: aventures i desventures
d’un periodista polifacètic , 35
Gabriel Alomar, la fixació per un silenci d’anys, 44
La clandestinitat, una vella amiga, 48
La mort del dictador i el Congrés
de Cultura Catalana, 57

Antoni Serra, la literatura honesta
Producció literària, 1959 -2009

Introducció a l’obra literària d’Antoni Serra



8

el fet d’escriure, 66
El primer període, quan encara escrivia 
en castellà: 1959-1970, 71
La novel·la experimental, la novel·la total, 76
Un treballador de la paraula, 79
La novel·la negra, arriba Celso Mosqueiro, 82

Quadre abreujat sobre l’obra literària
publicada d’Antoni Serra, 87

Jaume Adrover,
Una amistat sincera, 99

Margarida Aritzeta,
L’amic Toni Serra, 101

Toni Figuera,
El manuscrit que mai no va existir, 106

Antoni Planas,
Un homenatge, o tot el contrari, 112

Josep-Joan Rosselló,
Aquí, Antoni Serra, un amic..., 126

Jeroni Salom,
Mig deconstruint Antoni Serra, 131

La darrera (del llibre) confessió
Antoni Serra (entrevista), 143



9

MANUSCRIT DE L’ILLA DELS PRESSEGUERS
(a mode de pròleg i homenatge)

Sebastià Bennasar

L’apartament és gran i confortable. Molt a prop hi ha la plat-
ja i just al davant un illot, l’Ilha do Pessegueiro. Estam a la 
costa Vicentina, prop de Sines, la pàtria d’en Vasco da Gama, 
que té tot el mèrit d’haver-se abocat a la mar amb aquells bo-
cins de fusta mal ajuntats. He d’escriure aquestes línies sobre 
tu, Toni, que ets el protagonista d’aquest llibre, i no sé ni per 
on començar. Així que ho intent ara que tots dormen i que a 
l’apartament de la vora se sent com estossega un nin que ahir 
anava mig despullat mentre queia una serena considerable. 
Nosaltres fins i tot aprofitàrem per fer foc i torrar albergínies 
i alguns pebres vermells per fer escalivada a la brasa i marcar 
territori.
 Escric amb la vella Waterman —ja sé que tu ets més 
d’altres cases— en una llibreta de fulls blancs —els teus són 
quadriculats— i amb una lletra molt més enrevessada que la 
teva, supòs que perquè a poc a poc hem anat perdent (per 



10

desgràcia) l’escriptura pel tecleig i perquè quan l’escriptura 
és simplement funcional, amb bolígraf i quadern, o és per 
fer periodisme o per prendre quatre apunts d’alguna classe a 
la universitat o d’alguna conferència o taula rodona, sempre 
molt més interessants aquestes darreres que no les primeres.
 Et vaig conèixer per primera vegada l’any 1992, aquell 
de les olimpíades à la ville de Barcelone, que va anunciar el fei-
xista a qui en la seva mort tots han besat el cul i han elogiat 
tant les virtuts que si fos viu no li haurien pogut tapar el cul 
amb set flassades. Aquell any en Toni Figuera, el professor Fi-
guera, l’amic Toni Figuera, et va convidar a pronunciar una 
conferència al saló d’actes del Col·legi Sant Pere, que per a mi 
sempre serà Es Seminari. No hi anàvem mai, al saló d’actes 
—de fet jo ni sabia que existia— i llavors vàrem pensar que era 
cosa grossa. En Toni, el curs anterior, ens havia fet llegir Cor-
tázar —i ens havia ensenyat que la llibertat és una eina peda-
gògica de primer ordre perquè tots els altres treballs els podí-
em fer sobre el llibre que volguéssim si el consensuàvem amb 
ell abans— i ara podia parafrasejar-lo (a en Cortázar, no a en 
Figuera, que no admet comparacions amb ningú, és únic i si 
no existís hauríem d’inventar-lo) i dir que això ho estic escri-
vint demà. Però com que no és el cas, tornem a aquella sala 
reverencial, com correspon a un seminari.
 Allà, hi eres tu, corbatí, barba impol·luta i capell. Havi-
es escrit ja molts llibres i alguna de les teves novel·les negres 
i em sembla que jo vaig ser l’únic que abans que vengues-
sis a fer-nos la prèdica havia llegit algun llibre teu. Reconec 
que no sabia que existies fins que ens varen anunciar la teva 
conferència, perquè ja se sap que sovint les aules presenten 
un divorci insalvable amb la realitat i explicar que hi ha es-
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criptors vius que empren la teva mateixa llengua sembla un 
anatema considerable. L’escriptor només entra a les aules un 
cop mort, a no ser que siguin en Jordi Sierra i Fabra i els seus 
sequaços borronadors de paper, o sigui que, estimat Toni, tu 
que ets immortal, ho tens bastant clar.
 Els teus llibres els vaig trobar a la llibreria de segona mà 
del carrer dels Oms, que tenia uns prestatges dedicats al català 
que foren el nucli fundacional de la meva biblioteca —vull dir 
dels llibres que em comprava jo i no dels regalats per parents 
i amics prèvia consulta per por d’equivocar-se. Va ser llavors 
quan vaig saber que existia un tipus que es deia Celso Mos-
queiro i que vivia en un llaüt i que a sobre era detectiu. Ho vaig 
trobar genial. També havia caigut a les meves mans Carrer de 
l’Argenteria, 36 i vaig començar a pensar que no ens ho explica-
ven tot, a l’escola.
 Però el que mai no podia imaginar era la teva confe-
rència. Va ser sensacional. Evidentment, no et cenyires per a 
res al títol encarregat (que ni recordo) i començares a parlar-
nos d’escriptors i de la vida i de la masturbació, les dones 
i els diaris i els llibres i el cine. La cara d’en Figuera era de 
satisfacció absoluta mentre veia que no sabien quina cara fer 
el director i el cap d’estudis de llavors. No cal dir que la teva 
conferència, les classes d’en Toni, alguna de geografia i totes 
les d’en Toni Cañas —vaja, això va de Tonis, avui— foren les 
més productives que vaig tenir a Es Seminari. En sortir de la 
conferència, i això ja ho saps, jo tenia decidit que en ser gran 
voldria ser escriptor, o en el seu defecte periodista, o totes 
dues coses combinades, i ves per on, ara resulta que em gua-
nyo la vida amb això d’ajuntar una paraula rere l’altra. Recti-
fico: em mal guanyo la vida (no fos cosa que algú llegeixi això 
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i m’enviï els cans d’hisenda a mi en lloc de a tota la caterva de 
dirigents de la Terra Inexistent que més s’ho mereixen).
 Després d’aquella conferència vaig anar comprant tots 
els llibres que trobava de la teva producció a can Fiol i en 
vaig trobar bastants. Tu i en Jaume Fuster —una professora 
de català ens havia posat a les mans l’inici de la seva trilo-
gia fantàstica— vàreu esdevenir els meus autors de capçalera 
adolescent i llavors, quan vaig arribar al Diari de Balears, que 
aleshores, el 1994, encara era el Baleares, vaig anar seguint 
els teus articles a l’Última Hora i sempre que m’era possible i 
m’ho permetia el meu migrat sou, comprava els llibres que 
recomanaves.
 El 1995 va arribar el gran moment, el d’entrevistar-te 
per primera vegada. Era el setembre i em citares de bon matí, 
a les vuit i mitja, al bar 55. Allà berenàrem i parlàrem més 
d’una hora. Vaig escriure l’entrevista i el dia que havia de 
sortir em digueren que ja no hi anava perquè havia canviat 
el temps i la secció Escritores a la fresca (que m’havia inventat 
jo), desapareixia fins l’any següent. Només que és clar, llavors 
vàrem tenir la sort que el diari s’havia reconvertit i ja era el 
Diari de Balears i en català i jo tenia el meu primer contracte, 
d’aspirant a auxiliar de redacció. L’entrevista no va sortir mai 
i així i tot, encara em feres vot de confiança i fins avui.
 Aquestes pàgines han de servir, a més a més, com a 
pròleg a aquesta idea d’en Miquel Vicens de retre’t un home-
natge. Reconeguem-ho: el mèrit és tot seu i els altres només 
ens hem apuntat a una idea que no podia deixar de comptar 
amb el nostre suport. En aquesta terra nostra no passa gaire 
sovint que un escriptor es dediqui a rememorar i homenatjar 
la coneixença i el mestratge d’un altre —i ja sé que no t’agrada 
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la paraula mestre— i molt manco que aquest homenatge ar-
ribi en vida. Som una societat hipòcrita i falsa on tothom es 
dedica a parlar bé dels morts quan són morts. Els homenat-
ges i reconeixements han d’arribar en vida, quan la persona 
que n’és objecte hi pot participar.
 En Miquel és un d’aquests homes estranys que de tant 
en tant dóna aquesta pedra que sura —ningú no sap per 
quant de temps— al mig de la mar. És un escriptor molt més 
honest, íntegre i inquiet que molts dels que es vanten de po-
sar el mot en la seva carta de presentació. També en això has 
fet bé la teva feina, la teva guia. Tu ens has servit d’exemple 
moltes vegades i per això, més que mai, té sentit aquest lli-
bre. És una reivindicació d’una forma de ser, d’un compro-
mís intel·lectual i humà, que és el que tots els que hem escrit 
aquestes pàgines volem vindicar.
 A tots ells, doncs, gràcies pel seu entusiasme i per les 
seves paraules, per fer possible que t’acostam una mica més a 
la nostra gent. M’agradaria pensar que aquest llibre li mou-
rà a algú la curiositat per la teva obra sempre valenta on la 
novel·la negra només n’és un aspecte i no el principal. Però 
recordem-ho, aquest llibre no existiria sense en Miquel, que 
és qui l’ha tirat endavant quan feia falta. Per a ell, doncs, 
també el meu homenatge, per la seva caparrudesa a l’hora 
d’aconseguir somnis, i per la seva generositat.

Setembre de 2010, Ilha do Pessegueiro

PS: I una besada ben forta de n’Anna.
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ANTONI SERRA, LA PLOMA I EL CAPELL

Miquel Vicens Escandell

S’està fent de nit.
A l’hora prevista ens espera a la cantonada del carrer 

on hi ha casa seva, per si de cas no sabem trobar-la. Sota la 
vaporosa llum d’un fanal solitari i envellit, sembla allò que 
realment és, un home antic perdut en un món que no és el 
seu, un personatge peculiar sorgit d’una novel·la detectivesca 
de final del segle xix o principi del xx, amb la barba blanca 
correctament arreglada i retallada amb cura i el capell d’ala 
ampla encastat sobre el cap només fins on és recomanable 
segons els experts, ni massa endins ni massa tret. La mirada 
vidriosa i càlida de sempre, fruit d’uns ulls cels i petits que 
han contemplat molts de cap al tard, escruta l’horitzó a la 
recerca de l’hora màgica o de la paraula precisa. El capvespre 
ho és, una hora màgica. El lloc, ben davant de la plaça de l’es-
glésia de Sant Marçal, a Sa Cabaneta, sembla ben escollit i és 
ben encisador. En qualsevol cas, mentre està esperant la nos-
tra arribada, ha adoptat un posat que dóna a entendre que 
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és a punt de fer un discurs memorable i tal vegada definitiu, 
insuperable. Sublim. 

Però no el farà. N’Antoni no és així. És més que això.
Ens acostem, ens reconeix, i tot d’una el seu rostre es-

clata en una rialla. Les restes de nicotina al bigoti i les ungles 
de les mans el delaten de manera inequívoca i valenta; és un 
fumador empedreït que mai no deixarà el vici del tabac; és 
un dels darrers herois que defensa la complaença que hi ha 
entre el fum del tabac i la literatura. També és un gran xer-
rador, que no xerraire, i per tant un nostàlgic de la conversa 
i assidu de les tertúlies de cafè, abans, quan encara hi havia 
molta feina per fer, infatigable sempre, i també ara, quan tot 
està perdut. Els dijous és el dia escollit per trobar-se amb els 
amics més íntims al voltant d’una taula ben desada. És un 
enamorat de la paraula i dels silencis que deixa al seu pas. No 
en va és escriptor. I dic que ho és perquè continua escrivint 
encara, dia rere dia, nit rere nit, incansablement.

Igual que li passa amb el tabac, tampoc mai no deixarà 
d’escriure. Malgrat el desencís, encara té forces per rebel·lar-se 
i enlluernar-nos.


