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LES RELACiONS DE JAUME MiKTSrRAT, amb Presencia circulen per dues vies p^ral-leies: la fidclital i la frustració.
En evocar Liquells anys i aquclls cnnractes, tris envaeix
la rc'can^~;-i de no haver sabut correspondre a la seva cordialirar, al SCLI dcsig d'rimisrat i a la seva capacitat de
compre lisió.

Els textos inédits
No farem pas aquí el irchall documenrat que caldria
sobre la participació de Minisrral en la trajectória de
Vytshxcia. Els articles que va publicar al setnianari es
poden trobar resseguint la coMecció de la revista. Hi ha,

.Mínístraí ííuraní la :fcvu í)Uí.Tt'í:'nciü en una edició oral del sctmanari Prc^tmcia, l'any 1967.
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e n c a n v i , u n a v o l u m i n o s a c a r p e t a d e t e x t o s i n c d i t s : cls
articles que n o v a n ser publicats i les cartes que rartieulista feia arribar a la redacció.
Els articles de Jaume Ministral eren sini^ulars: seriosos i
humorístics albora, a m b u n h u m o r peculiar i únic que era,
com cU m a t c i x diria, «una fusió d'intebligéncia, d e tendrcsa
i d'espcrit crftic». Articles d'un h u m o r i s t a h u m a n i s t a que
amagava a m b prou feiiies, sota u n a capa d'ácida sorncgueria, la seva á n i m a meravellada d'infant entremaliat, Escriptor tipie d'una época, era mestre de l'escriptura entre línies i
de les paráboles de doble scntit. ResistenL nar, n o podia dcixar ni u n m o m e n t la seva aguda militímcia crítica, H o deia
en una de les seves cartes:
«Em sentó completament impossibilitai d'escriure un arúcie
que no sigui foc, punxa, motiu de discordia... No us enfadeu
amb mí. Penseu que d que dic, al cap d'un parell de dies ja em
sap greu d'haver-ho dk.., pero al cap d'una scinmna hi tomo pcjque troho que tenia tota la rao de dir-ho.»
A q u e s t esperit crftic incombustible, unit a la condició
de g i r o n í , v i n c u l a v a s e n t i m e n t a l m e n r M i n i s t r a l a m b la
revista Presencia, pero hi havia entre ell i els que la feiem
u n a diferencia d'edat, d'estil i d e t o que a vegades resukava
difícil de superar. El cas és que molts deis scus articles n o es
puhlicaven; uns, perqué p o d i e n c o m p o r t a r sancions administratives; akres, perqué n o e n c a i x a v e n e x a c t a m e n i e n la
nostra e o n c e p c i ó del que Kavia de ser la revista. Ell n'era
conscient, d'aixo, pero n o es rendía; la seva oíensiva epistolar era imparable i adoptava tots els tons possibles. La cosa
es va agreujar q u a n , instaurada la plena Uibertat de premsa,
s'esvai'a l'excusa d e les possibles sancions. Es per aixó que el
7 de febrcr de 1976 va escriure aquesta carta:
í<H5fic liieralment perplex. a) Jo sóc un accionista de
Presencia, encara que aquesta expressió etfaci riure. h) jo sóc
un home que ha estimat P r e s e n c i a i cree haver jet un hon
paper en ella, c) jo sóc un home que ha enviat un grapat
d'articles últimament i des de la makdtia de Franco no n'ha
vist publicat cap. N o em surtis ara amb alió que els articles no
eren puhlicables, que no sóc ximpie! d) P r e s e n c i a ha pres una
virada netament política, agressivament política, que no sé si és
socíaíista o democristiana. Se me'n [ot, perqué jo em sentó a
¡'esquerra de totes dues coses. Pero aquest giravoli ha impiícat,
de jet, l'eliminació de tot anide purament literari, historie, etc.
Vull creure que per aixo els meus han anat al cox'e; no sois per
dolents. e) Ara be, jo cree tjiue potser tinc dret a una explicado. No a una ¡larga i escrita expÜcació com son ¡es meves cartes, sino a una simple trucada telefónica dient-me: "mira, noi,
no ens enviis res mes". N o cal ni afegir "no et necessitcyn" o
potser "ja no ens abades".
Fot.ser n o havia d'haver ¡et aquesta Hetra i deixar-ho
morir, com avui mor molla cosa, peí "silencio
administrativo" que tu sois aplicar en no respondre a un grapat de cartes.
Per qué n o ho he fet? Potser perqué sentía que tu els un
amic, poiser perqué P r e s e n c i a em semblava
una cosa
meva...
P r e s e n c i a és l'únic Uigam literari que m'uncix a la
nostra Girona. I em ja un mal ímmens advertir que potser ja
no sóc persona ^ a t a . "
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Anvers i revers de lafelicilació de Miriistraí
a Presencia, el Nadal de 1966,
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Les explicación^ que —:imh relard- li devíem donnr van
mcuivar aquesta akra carta, del 7 de sctemhre hegüent:
••<La teva carta m'ha tret un gran, pesat i íítirg ¡)ei¿ de
sobre. Mercés. D'acord amb lol el que dius menys en una
cosa. Em demanes que escrigui sobre teines gironins i comarcáis. Mira que neis de gamarm! Vals que et fací un arúcie
litulat "Recollida del rovelló primerenc ais bascos de Darnius"? Ni pensar-iiü. E/.s ineus articles han estat deis millors,
sino els millors, que ha pubiicat Presencia, El nombre de
suhscriptors que s'ha donat de baixa es pot atribuir a l'abséncia deis meus escrits. ¡ ho dic seriosament. Vull dir que eis
meus anieles sempre son inieressants. I continuaré escrivint ai
meu aire; de política, de monsenyor Lcfébvre i de putes, si em
sembla. Quedes autoritzat a esiripar-los si no t'agraden.
Sense cap explicado."

La distancia ^cnerackinal
Ili ha, pero, una carta scn,se data, anterior a les
transcrites, (.tn es fa palesa d'una manera cruel la distancia generacional qtie ens separava i la falta de sensibilitat
dcLs qui tenícm menys anys que ell. Ministral havia assistit
a una reunió de coMaboradors del setmanari amb l'equip de
jcnes pcriodistes que ajtidaven a fer-lo des de Barcelona, i
Tendemá ens comunicava sense cmbuts la seva impressió:
«Estimat amic: Et pensarm que alúr vai^ fugir del dmar
sense acomiadax'me. Ara m'excuso.
Abans, durant i després de l'assemblea vaig teyíir la sensació que jo era una col enmig d'un jardí de gladiols. Em sentía, m'anava sentint, vell i descone^t. Moltes coses que hauria volgut dir no em vaig atrevir a dir-les. Vaig teñir auténtica
por de demanar la parauia.

Temps de gossos
Aquesr arricie incdit, que publiquem fraginentariament, es un exeinple tipie
de i'escriptura de doble sentit que Ministral conreava durant la Dictadura.
BH9 HKH mm mm
U n agut comentarisra de la societat de consoni posava de
relleu l'escala d'adquisicions a qué es vea impiüsat el
matrinumi que va a mes i ja té els dos filis que cercava:
televisor, cotxet, aparcament a ciutat, caseta a mar o
muntanya i, finalment, gos.
(...) Si he triat aquest tema en certa manera frívol, tan
aliunyat deis meus tradicionals articles cátistics i üeugerament tocats de protesta, és peR}ué tinc mes d'un veí que té
gos de fa poc. I eí que mes molesta d'un gos és que Uadra. 1 a
mi sentir Uadrar em molesta, potser perqué vaig a peu, vuH
dir perqué no vaig a cavall, vull dir perqué no «cabalgo»,
que és una manera que no et molesti el Uadmc deis gossas.
Bé, després d'observar els meus ve'ms, he arribar a
constatar coses insólites. U n dcixa el gos Iligat a la terraS'
sa i se'n va a ca^ar bolets al Montseny, l'altre va a diñar a
Cadaqués i no rorna fins a la nit, etc. És im fet quasi
sense excepció que quan una familia té gos, manifesta
una tendencia mt)lt acusada a deixar-los.
N o vaig teñir altrc remei que parlar amb un deis
veins i li vaig plantejar la rao filosófica de per qué els gossos üadren. Li vaig fer observar que e! gos sense cadenes,
sense morrio, a la platja, corre, salta, se'i veu felig... i no
iladra. Només íladra quan está tancat a la galería.
- 1 sabeu per qué liadra? -ll vaig fer-. Perqué no pot
parlar. Si el gos pogués parlar, no [ladrarla; es limitarla a
exposar al seu amo la necessitat que té dt correr I saltar;
és a dir, si Iladra és perqué el gos no pot establtr diáleg
amb eí seu amo.
Endut pels conclxements d'etoíogia canina que havia
adquirir últimament, ll vaig fer observar al veí que el seu
gos un dlumengc va lladrar mes que el diumenge anterior.
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- I sap quina diferencia he obsen'at entre els dos dltimenges? Que i'últlm dlumenge vosté, a mes de tancar-lo
a la terrassa, el va estacar amb una cadena.
- Ja sé que molesta el Uadruc del gos -va concedlr el
meu estimat veí- pero quan tomo, el pego ben fort, perqué aprengul a no lladrar. I si continua lladrant, l'cstaco
mes, amb la cadena mes curta, perc|ué aprengul...
Em va ser práctlcament Imposslble demostrar al
meu volgut veí que aqtiell era un camí equlvocat. Com
mes el pegues, mes lladrarla; com mes curt l'estaqués,
mes lladrarla... i potser a la fl es tornarla rabiós i ens
quelxalarla a tots.
- Aleshores, la solució será matar-lo - v a concedlr
consternar el meu venerat veí- I constl c|ue ho sentó perqué jo mal no seria partidari de matar un gos, pero... no
quedará altre remei!
Eí nicu veí és bo, és catolic, és conservador, és pacífic, no molesta a nlngú, és partidari... és un home model,
pero no vaig teñir la tra^a suílclent per convéncer-lo.
Cada vegada que jo argumentava a favor de donar mes
lllbertat al gos, de deixar-lo correr I saltar per prats I
sorrals, ell mcjvla el cap I felá:
Serla pltjor, encara Uadraria mes... els gossos que
Uadren necesslten garrotada seca I una cadena ben curra,
cregui'm.
En fl, m'excuso d'aquest arricie tan poc sucos, tan
intranscendenr, pero no puc fer-hl mes; mentre escrlc,
almenys hl ha una dotzena de gossos que Uadren peí ve'ínat. Estacats, naturalment.
Jaume Ministral i Masía
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Minisiral duraní la seva intervencíó ert lajesia deis 500 númcroA da PreüétKiü, l'an-j ¡'~)77.

En |mm£.T lloc, tot,s eh que ahir es varen reunir es coneixteyi, eren amics de fa cemps, tof^ eren molt joves, eímésvelijo,
seguit per la teva persona, prohahlement; geni que es veu sovint,
que usa un llenguatge préviament adraés... emva sorprerúre la
seva serietat, la sevamieí-íigenciíi, lasevaillusió per fer, etc.
No em va sorprendre, perqué és el pa nostre de cada dia,
la verborrea. La joventut d'avui usa un llenguatge de pur
cultcranisme, mou els dits i es grata la íiarba. Nosaltrcs ani'ivem al gra. (...)
No sé si vaig fer hé de marxar. ]o cree que si. Qué hi
folia ](! allí!
Per exemple, es va parlar d'un "equip de Barcelona". Es
molt curios que jo jad 35 anys que visqui a Barcelona, que em
mogui en un amhient editorial i que a rungú, ni de l'equip (barceloní) ni de Presencia, se ¡¡ hagi ocorregut mai telefonar a Mirastral a veure si eris invita a prendre café i polser, vés a saber, si
ens podrá servir d'alguna ajuda. Aleshores, en aquest cas, em
vaig trobar com un fdssil entre alegres meduses. En cap moment
se'Ls o se us va acudir que potser jo podría ser d'alguna ajuda,
encara que aquesta es ¡imites a una lassa de cafe. No és una
queixa ni un retreí; és simplement un feí. Jo cree que aquest
equip, si fos un ''equip de Toquio", el primer que hauria fet és
preguntar: "a nivell d'estructura d'interferencia evolutiva (perqué
aquesta gent parla així)... no coneixeu ningú a Tóquio?"
No sé si esüc encertat en dir que potser sha negligit tota persom ryxscuda ahans de ¡960- Esta ben comprovat que ek vells
son inútih? Vull dir que a Ginnuí o fcrra no hi ha algú de mes de
23 anys que valgui encara la pena aprofitar?»
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Fidelitat i amistat
Tot fiixó, pero, no va anar nvcú en Jcrriment de la seva
fideliíai: a Presencia i de la seva amistat personal, capai; de
superar tots els oblits i totes les ingratifuds. A despit de tots
els deseníianys, la bona relació amh Jaume Ministral es va
mantenir inalterable. El dia que Franco va morir, ens va
enviar una postal amb una visió n o c t u r n a del Palau
d'Orient ti luminar i aquest text:
•'E.sto^i en Madrid en estos mamemos cruciales en represen'
{ación de Presencia >' para dar algunos conseyjs al Mando.
Vuestro, Santiago."
Després de refer-se del primer intart, i aldudint ais nous
continguts de la revista, ens deia: «Ara torno a treballar.
M'agradaria tomar a escriure per a vosaitres, pero d'aiguamolls
hi entenc tan pcx;! No voldria perdre contacte amb Girona.»
N o va perdre el contacte, perqué va tornar a escriure i a
publicar, fins a l'últim momerit, quan el setmanari ja havia
esdevingut mensual. I, quan va teñir ocasió, va enUai;ar
Presencia amb Eí Punt. Perqué, com ell deia, *escriurc és vina
inalaltia incurable» i perqué no es volia desvincular de Girona, la seva arre! mes íntima i irrenunciable.
Narcis-Jordi Arugó é>. periodista
i exdirecior de Presencia.
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