F

i

g

u

r

e

s

Joan Guillamet,
el cronista de l'Empordá
Texf. Xevi Planas
Joan Guilhiinet deu ser un deis iuitnrs vius que ha redactar mes papers sobre TEmpordá. Gairebé es podría considerar, dones, que
aquest escriptor, periodista i professor és el cronista de TEmporda,
tot i que també ha puhlicat Hihres sobre Testraperlo, els gitanos i ki
bruixeria, entre ahres temes.
Fotos; Josep María Oliveras

es cüllaboraciom a
la premsfl que heu
manííngui des de fa
molts anys, devien influir en el imire fill
Jaume quan va iniciar la seva carrera periodística. A vns també ns va nmrcar l'enlorn familiar, a l'hora de triar una opció
professional!
- Segurament no tant. Jo sóc fill
d'una familia modesta, Inimil. El meu
pare, qtie era el mes petit de cinc germans, tenia una botiga de grans al carrer de la junquera, de Figueres. Al cap
de noLi mesos d'baver nascut jo, va
rebre una proposició del seu germa
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tíHin pLT ;in;ir ;i rrcl"'^]ll;ir trntliiHnistnKlor
J'una finca que iiaviii compríit a prup de
Narhona. Va acccprar l'i)ferra i vam anar
a viiire prop de Narhona. Hi v.xm csrar
uns set anys.
- Quin idioma van aprcndrc al carrcr:
í'occita o el francés?
- Les primores llengiies que vaig
apreiídre van ser el cátala, que parlavem
a casa, i el francés, que era l'ldioma de!
carrer. Tamhé es parlava una mena de
patiies, pero Tlie oi^lidat completament.
Ais ser anys, quan vam tomar a Piquetes,
no sahia ni un borrall de castella. Em va
ccistar una mica adaptar-me al sistema
d'ensenyament de Figucres. Al final,
perí), vaig aprendre bé el castella i ja ho
vaig anar scfíuint tot, Vaig estudiar ais
Fossos i al coMe^i Monturiol, on vaig comentar el batxiilerac, Durant la guerra,
vaig estar sense estudiar. Quan es va acabar, vaig enlle.stir el hatxlllerat i em vaig
matricular a la Universitat de Barcelona,
per cursar la carrera de Filosofía i Lletres,
en Tespecialitat de Filología Hispánica.
- Quin record teniu de la infantesa!
- M'agradava molt correr, rodar. Els
de casa em van teñir una temporada
d'intern en un col-legi, perqué sempre
m'esc apa va.
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-QMcm van retomara Figitercs, us va
costar inie^ar-vos a la vida de la ciutat?
- Em va costar una mica inccgrar-me
a l'aiiibicnt de Fígueres, pero amh el tcmps
ho vaig aconseguir. Ara la cíutat híi crescüt molt. Potscr massa. Es lógic quií rccordem aquella Fígueres d'abans amb una
mica de nostalgia. L;i Rambla estava nmlt
mes poblada que no pas ara. E! diumenge,
la gent es quedava a Fígueres. Al mígdía,
quan la gent sortía de missa de dotze, la
Rambla s'omplia. Ara no hi va galre
níngú, perqué tothom té cotxe i se'n va a
(.linar a fora, o bé es queda a casa a mirar la
televisió. Abans cothom íinLiva al cinema.
Fíns i tot, hí havia treballs per trohar ennades per al cinema. Sempre hí havia
vida, a la Rambla. Els dies de cada dia,
quan sortíem de l'instítut, també anavem
a passejar a la Rambla.

Joan Guillamet i Tuébols va
néixer a Fígueres el 22 d'octiibre
de 1922. Catedrátic de Llengua i
Literatura Castellanes, va exercir
de professor de batxillerat
d'aquestes macéries - i també de
Llengua i Literatura Catalanesen centres de Fígueres i Barcelona fins que es va jubilar, el 1987.
Com a periodista, ha escrit
nombrosos arricies a Sena d'Or,
Tele Estei, Presencia, Hora Nova,
Caidunya Exf^rés, Setmanari de l'A/t
Emporda, El Noáciero Universd, El
Correo Cauúán, Avui, La Vanguardia, Tele Exprés, Emporda Federd,
Carúgó, Piíiit Dian, Revista de Girona i El Pwiit, entre altres publicacions. Durant bastants anys, ha
exercit la corresponsalia de diferents mttjans informatius a Fígueres. Tot i que ha escrit sobre temes
molt diversos, una bona part deis
seus textos tracta sobre I'Empordá.
Es autor de sís Uibres: Toes
hem fet l'escraperlo (1968), Els gitanos. Aproximado a un racisme
(1970), Coses i gent de l'Emporda

I4b4l 20

- A í'msiimt, van coíncíJír amh altres persones que mes lard shan (li.siríi^ai
en el món de la cultura?
- jo era molt amíc d'en Cinto
Bosch. Vam comentar plegats els cstudís filologics. Eli després va tirar cap a
la branca de les llengües scmítíques i es
va especialitzar en arab. Va ser catedrátic d'Historia de Tlslam a la Uníversitat
de Granada i va morir en aquesta cíutat. Entre els esrudíants mes grans que
jo t¡ue hi havía a l'instítut, potser val la
pena destacar en Josep Pallach, que
molts anys mes tard va prologar el meu
tercer llíhre. Entre els que eren mes
joves que jo, hí havia la Canne Guasch
i en Manuel Costa-Pau, Teditor del
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«Quan algú cricta
"Visca Catalunya lliuiv!",
jo pensó:
"Visca TEmporda
independent!"»

9f
meu primer Ilibre. En aquell momeni, el
punr LIC reuniíí deis estudíants amb
ínciuíetiids culturáis era la biblioteca.
- Hí ha íilgini professor del qual cimserveu un record especialment lio.'
- Sí. Molts recordem amb un gran
afecte Anroni Papell. Era un professor
de literatura que cm va animar molt i
que va ínHuír decisivament en l;i meva
vocació literarin. Una altra persona que
em va marcar va ser el periodista Manuel Brunct. Eli em va aconsellar que
sempre em guaníes un roe a la faíxa i em
va fer veure que havia d'aprendre a escríure de manera que h gent pogués llegir entre líníes, sense que jo ho bagues
de dír tot en els arríeles.
- A quina edaí vau publicar el vosire
¡yrimer trcbalU
- El primer arricie de la meva vida
va apareíxer abans de la guerra del 36,
en un setmanari tle Figtieres t]Lie es deia
Vida parroquial No en sabría dír Tany de
publícacíó. El rítol de ríirticle erü E.vcursió a Empiíric's, Hí recollíii les descripcíons de la impressícS que m'havía fet
una sorrída a Empúries. Des de llavors,
he escrit dotzenes d'artícles.
- U.s sentíu me's jieriodisla que escnptor.'
- Em sentó periodista, escríjitor i professor. La meva activitat com a professor
m'ha portat moltes satisfaccíons, pero hi
meva vcrítable vocació és la ile pcriotlista
í escriptor. El problema ern tpie íent
només de periodista i escriptor no n'hi
bauriii b;igut pnuí per fer bullir Tolla.
Aquesta va ser la rao per la qiml vaig ,inar
a buscar una feina que em garantís una estabilítat económica. Vaig guanyar les tiposicíoiis per a profe.ssor i vaig passar a teñir
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Df tcr, lira ja no lii ha
ni andalusos
ni canilans.
Hi ha andalans
i caralusos»

un smi iimb el quiíl poJiii L^nnipiar ciíJii
mes, n p;nt que pixli;i Ji.siinsar d'e,stonL\s
IHurcs per JaÜciir-nit: ;i hi incvn vucüciñ.
Viiig fer de professor a Figueres tins que el
ineii til! l;uimo v;i acíihar els esriiJis de
hatxillerar, e! 1966. Llavors vai.u denianar
el traslliit a Barcelona, perqué el ineu iilí
ho rinijués mes fiícil per fer la carrera, i
me'l van concedir. Des ilel 1966, \'isc a
cavall entre Barcelona i Figueres. Ja a Barcelona, vaij.; comcni;ar a coMahorar ainh
mes iissiduítat ais Jiaris E/ Noikicrtí Universal i El Correo Catalán. Fcnr de pcrindisra, he passar esrones fabuloses. Primer
feia de corresponsal a Fiyueres per a diaris
de Barcelona. Coni a corresponsal, he viscur siluacions hasrant diverrides.
- Eíi poden recurtlíjr alguna!
- L'agüsr del 1961, es va fer a Figueres un hoiiienacge a Salvador Datí. En
casos com aqiiest, eis Jiari.s de Barcelona
prcscindien del corresponsal i en\'ia\'en
Lin r e d a c t o r a colirir la i n t o r m a c l ó .
Aquest cop, pero, em va tocar a mi escriure la crónica de Thomenatge. En el
text que vaig escriure, li íeia la contra, a
en Dalí: miniva de rohentar-lo. Com que
ell anunciava que al musen que s'obriria
a Figueres amh el seu nom no hi hauria
ohrcs origináis seves, sino que només tindria reproduccions, jo explicava que per
aixo no rhavícm pas de menester. Arran
d'aquest article, l'alcalde de Figueres
d'aicshores, en Ramón Guardiola, que
era amic meu, em va amenai;ar dient que
cm tleclararia persona ntm f^Tíiríi...

tra. Sempre que el \'aig anar a veure. em
va rebre mole hé.
- El i'ii.sirL' |)r()ner Ilihrc iracui s,ohre
i'csirajK'rlii. Que as va moüvar a escriure
sobre aqiicít tema!
- Vaig c o n s t a t a r que l'estraperlo
havia estai un lenomen practicar de manera molí ,ueneral a TEmporda. Em va
semblar interessant preparar un Ilibre explicant anecdotes sobre l'estraperlo, hasic a m e n t localidades a TEmporJa. Ara
l'ediiorial ("olumna ha reedita! el Ilibre i
hi he incorporat un relai en que el cineasta Tomas Mallol explica les experiéncics que van \'iure aaib l'estraperlo lant
ell com el seu pare. De tet. el [fluí del
volum ja dtina a entendre el contini^ut:
Toi-s ík'in JL'I l'cslraperlií.
- En el vosire sejiim ¡libre, van expo•stir la [mi/ilL'íaí)f(ai deis ¡gitanos a Catalunya. La ciiik'i.vil'K /líi-sraiii be abans de CDmengar a redaciar-hi!
- Quan vam tornar de Narhona amh
la me\-a lamilla, i.|u;in jo renia set anys,
el ineii pare va obrir la bolilla i.ie grans a
un carrer de Figueres que hi ha a sota
del Garri,!;al, el barrí tlels .gitanos i les
cases de harrers. Des de petit, dones,
havia tiiijiut relació amb els gitanos,
]X'rqué JLiga\a amb clls i havia \'iscut el
seu món una mica de prop. Quan se'm
va ocórrer estudiar la situació deis gitanos a Catalunya, a part J e concixer el
cas ;.lels de Figueres, \'aig voler entrar en
contacte amh els d'un barri de Barcelona, a tra\és del aicu amic V;\co CanJel,
i també v'ait; anar a parlar amh coMec-

- I Dalí, am va reaccionar!
- En Dalí sempre es va portar molt
hé amh mi. Eslava tip J'adiiladors i li
Jevia ter gracia algii que li anés a la con-
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( 1 9 7 2 ) , Bruixcria a Catalunya
(1976), Veni de tramuntana, gcnt
de tramuntana (1980) i Creadors,
nordcn¡ía(1993).
Ha coMaborat a Radio Popular de Figueres i Radio Costa
Brava, ha intervingut en programes de telcvisió i ha pronunciat
diverses conferencies.
Ha obtingut diversos guardons, entre els quals destaquen el
premi Antoni Puig de Conill,
deis Jocs Floráis de l'Emporda del
1961, i el premi Catalónia, a les
Festes de Maig de les Lletres Catalanes del 1971.
Joan Guiilamet és el pare del
periodista jaume Guiilamet, al qual
recorda havcr iniciar en el món de
la premsa ja durant l'epuca de
l'adolescéncia. «Quan ja era corresponsal d'EÍ Noticiero Unit'er.sol i
ell era molt jovenet, ja li deixava el
carnet per entrar al camp de fiítbol
de Figueres. Ell hi anava per passar
després la crónica del partit al diari.
Així va comer\^ar en el món del
periodisme», explica.
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Cius de gitanos a Tarragona, Perpinya i
púries. No podem oblidar que, etimoloMataró. Vaig recollir les seves impresgicament, Empordü ve d'Empúries. Hem
sions sobre els problemes que tenien i
de parlar de l'Emporda, tant si és TAlr
en vaig fer un Ilihre. Potser va ser un
Emporda com el Baix Emporda. El que
deis priniers que va sortir aquí sobre el
no m'agrada és el nom aquest de l'Emmón deis gitanos, a part d'un que havia
pordanet. Sembla com si es referís a un
publicat el trare escolapi Bocey, basantEmporda que no és com els alrres...
se en la seva experiencia amb una coL'Emporda m'agtada tot. Encara queden
munitat de gitanos al camp de la Bota.
per descubrir moirs racons de TEmpordá
on es poden veure unes postes de sol
- Cum creieu que es poi resaldré la
magnifiques. Jo no sabría explicar
marj^nació que pateíxen eh {•nanos!
l'amor que sentó per la meva térra.
- Es una qüestió de paciencia... Un
Quan algú crida Visca C£ttaími)'fl Iliure'-,
problema que dura des de fa cinc-cents
jo pensó: Ví-SCíi l'Emporda independent!
anys no es por re-soldre en quatre dies.
- El vnsire tercer Ilifrre ja és dedicaí
- Poh'ticamenl, com us definiríeu!
específicamem a l'Empordci. Tot i que en
- Estic bastant desenganyat de la
els últims irenia anys heu v'iscut a cavall
política. Cal que ens interessem per la
entre Barcelona i Fi¡!;ueres, us deven sen- política, perqué la cosa pública ens
tir cmpordancs al cent per cent...
afecta a tots, pero m'agrada mantenir- Em sentó totalment empordanés.
me independent, perqué així puc dir el
L'Emporda és per a mi el que historicaque em dona la gana. Si fos d'un partit,
ment ha estar la zona d'influencia d'Emhauria de dir el que diu el partit.,.

- L'csirapcrlo,

ch ^'Í'ÍÍÜIO.S, /'Em-

porda... í la bruixeria. El quan Ilihrc que
vau ireure es titulava Bruixeria a Catalunya. També us va inieressar aquesi lema
perqué a l'Empordci hi podi'cu nohar jori;u
material que s'hi referís!
- Sempre m'ha interessat el tema ile
les hruixes. Quan vaig acabar la carrera, ja
vaig elabotar un trehall de ilicenciatura
sobre les llegendes del poema Caniff'i, dv
Jacint Verdaguer, i vaig comeni^ar a apro'
fundir-bi. Mes tard, vaig entrar en contacte amb Joan Amadcs, que em va proporcionar moka infonnació. Era un bome deliciós. Amb prou feines s'bí veia, perqué
bavia quedar míg cec... Ara tinc ganes de
publicar algún treball sobre les llegendes
en l'obra de Verdaguer, coincidint amb els
cent-cinquanta anys ¿ci seu naixement.
- Preparen alí^in ahre Ilihre!
- Sí. Sobre TEmpordá he publicar
Coses I ^ent de l'Empordíi i V'L'tir de tra?nujiifliifl, gent de tríiinwnlítíiti. 1 ara
m'agradaria tancar aquesta mena tle trilogia amb un volum que, de moment, té
el títol provisional de Ui plana, el vcni, la
gene... (Miscellaniaempordanesü).
- Vas, que en els últims trema anys
aneu i veniu con.siantme?it de Ei^neres a
Barcelona, creieu que la proliferaeió de segones residencies de barcelonins a l'Emporda modifica el perfil paimtgísüc i humii
de la comarca!
- No cree que ii'hi hagi |ier tant.,. Es
cert que a la costa el liooin del turisme va
fer molt mal, perqué s'hi va comeni;ar a
edificar de qualscvol mancm, Pero a l'interior no hi ha perill de cap mal, perqué tot
s'ha fet amb mes seny A mes, cada vegada
és mes arrelat el sentiment empordanés.
Els immigrats, perexemple, se senten arrelats. Com a cristia, pensó que és basic fomentar l'agermanament entre tots, Sóc un
deis impulsors de l'agermanament entre
Figueres i Alcalá la Real, la poblaciii on va
néixer Pep Ventura. Aquest agermanament té molt mes sentit que no pas el que
Figueres va firmar fa anys amb una ciutat
que hi ha prop de Marsella. A Figueres,
per exemple, hi ha una Casa d'Andalusia,
perqué hi ha molts andalusos que viuen a
la ciutat i que s'estimen Andalusia, de la
mateixa manera que també la majoria estimen Catalunya. De fet, com em dcia algú,
ara ja no hi ha ni andalu,^os ni catalans. Hi
ha andalans i catalusos...
Xevi Phniiis
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