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la memòria
NARCÍS-JORDI ARAGÓ

El bon humor 
de Jaume Ministral

D
urant els últims dos mesos de l’any passat es 
va poder veure a la Casa de Cultura Tomàs 
de Lorenzana de Girona l’exposició «Ma-
gistral Ministral (Girona, 1914 – Barcelona, 
1982)». La mostra dedicava espais a glos-

sar les múltiples vessants de la seva personalitat: mestre, 
editor, articulista, dramaturg, guionista de ràdio i de tele-
visió, novel·lista, autor de relats policíacs i de ciència-ficció, 
combatent durant la Guerra Civil... Però potser es queda-
va curta a l’hora de reflectir un tret essencial del seu per-
fil: el seu humor peculiar i únic. Ministral va ser capaç de 
mantenir durant vint anys de franquisme, a Radio Naci-
onal de España, el programa setmanal El humor y la ra-
dio, quan en aquest país hi havia poques coses que fessin 
riure i les que feien riure de debò no es podien dir. El seu 
humor era, segons confessió pròpia, «una fusió d’intel·li-
gència, de tendresa i d’esperit crític». Recollim en aquesta 
doble pàgina unes mostres mínimes de l’estil d’un humo-
rista humanista que amagava amb prou feines, sota una 
capa de sornegueria, la seva ànima d’infant entremaliat

>> Nadala (dibuix original), s/d.

>> Nadala (collage), 1969.

>> Revers manuscrit de la Nadala de 1969, dedicat als 
redactors del setmanari Presència, desembre de 1969.
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El bon humor 
de Jaume Ministral

Com a complement de l’exposició que la 
Casa de Cultura de Girona ha dedicat a 
l’escriptor, s’apleguen aquí unes mostres 
mínimes del seu peculiar humorisme

>> Manipulació d’un anunci aparegut al diari Los Sitios, s/d.

>> Autoretrat de Jaume Ministral i Masià 
(Girona, 1914 - Barcelona, 1982).

>> Felicitació autògrafa al president de l’Associació 
de la Premsa de Girona, desembre de 1981.

La terrible crisi

«Considerant la terrible crisi d’energia que afecta tota 
Europa i secundant les normes d’austeritat dictades pel 
Govern Espanyol, aquest any he decidit no felicitar el 
Nadal als amics. Aprofito aquesta ocasió per desitjar-li 
que passi unes bones festes».

Nadala per a les amistats, 25.12.19733

La triomfal entrada

«El meu pare sempre em deia que no m’agafessin amb 
els pixats al ventre, i per tal que no us passi això, avui, 
vigília de sant Narcís, us envio un article per al moment 
que cregueu oportú, que això ja és la cançó de l’enfa-
dós. A la vegada, anuncio la meva triomfal entrada el 
divendres dia 31 a la tarda. (No cal que feu res especial, 
i l’alcalde que no es molesti a venir-me a esperar)».

Carta a Presència, 28.10.1975

Estoy en Madrid

«Estoy en Madrid en estos momentos cruciales en re-
presentación de Presencia y para dar algunos conse-
jos al mando. Vuestro, Santiago».

Postal del Palau Reial de Madrid tramesa 

el dia de la mort de Franco, 20.11.1975

Els millors articles

«Em demanes que escrigui sobre temes gironins i co-
marcals. Mira que n’ets, de gamarús! Vols que et faci 
un article titulat “Recollida del rovelló primerenc als 
boscos de Darnius”? Ni pensar-ho. Els meus articles 
han estat dels millors, si no els millors, que ha publi-
cat Presència. El nombre de subscriptors que s’han 
donat de baixa es pot atribuir a l’absència dels meus 
escrits. Continuaré escrivint al meu aire, de política, 
de monsenyor Lefebvre i de putes, si em sembla».

Carta a Narcís-Jordi Aragó, 7.9.1976
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