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MANUEL AMAT
ÚLTIMBROT

DE L 'HUMOR VILANOVI

11e menut, justet als sis anys, ja ho

portava a la sang. Era un temps en

que el vilanovisme encara es mani-

festava puixant. Era ell. Manuel

Amat vivia amb els seus pares al car-

rer de Sant Gervasi, al davant mateix

de l' actual porta d' entrada de la Bi-

blioteca Balaguer. El s,eupare hi te-

nia també la botiga de sastre. A la

paret del davant de casaseva, o sigui

la de la Biblioteca, hi havia dibuixat
un gran ninot, cap, cos i cames. Lí
va fer tanta gracia -li semblava que

parlava i tot-, que demaná a la mi-

nyona, la Dulores, una dona d' a baix

a mar, que el regués, amb la regado-

ra, amb el desig que encara cres-

qués més. Tant hi va insistir que, per

fer-lo content, la bona dona no tin-

gué més remei que"espargir-hi unes

gotellades, com ho hauria fet amb

una planta, o com ho hauria fet el ca-

pella incensant I' altar a l'hora de
l' ofertori.

Segurament que era. la primera

manifestació d' aquell humor del qual

ha fet gala tota la vida, ¿ostra pre-

clara de la facéc ia vilanovina, potser

l'última que ha tret el nas, com una

reminiscéncia d' aquella manera jo-

cosa"d'entendre la vida deIs qui ens••

precediren prop d' aquests sorrals.

l\ Vilanova, que se .sapiga, no hi

ha hagut cap més família que hagi

portat el cognom d' Amat. Sembla

que els avantpassats eren proce- coneguda per ca l'Endal. Sigui per la

dents de la pagesia de l' Alt Penedés. ignorancia que el poble ha tingut de

Més amunt de Vilafranca encara hi la seva llengua i del seu país, tot i es-

ha una masia que porta el nom de Ca sent-hi molt aferrat, sigui perqué

n' Amat. El seu avi patern, Eudald, quan una cosa és molt popular ja dó-
va establir-se de forner en aqueixa na per a la deformació, en vingué

terra de ningú que és el Palmerar, aquest nom que, pel que es veu, no

tocant a la Geltrú, al carrer del Pal- era pas, de fet, cap renom. Recor-

merar Baix. dem «Joan Endal», la millor novel.la"

Molts pagesos, quan, pel motiu de Folch i Torres. El fill gran, Enric,

que sigui, havien de canviar de pro- continua l' establiment, que s'ha

fessió, tenien tirada a posar un forn mantingut viu fins fa una trentena

de pa. Els semblava que era l'ofici d'anys.

que s'adeia més amb el que havien El fill petit, Eudald com el pare,

fet abans. Ells, al mas, ja en tenien seguí l'ofici de sastre. Pero la seva

de forn. Es feien el pa, aquells pans vera vocació era la música. Era en
de paqés, de dos i tres quilos,' que l' epocad' or de l' art musical vilanoví.

encara ara són garantia d' obra ben Vilanova fou com una mena de gran-

feta, que enfornaven un cop per me- diosa sala de concerts. Cada llar

sada, a fí i efecte d' estalviar-se de n' era el camerino. Després, els at-

baixar a vila, en previsió del mal zars de la vida, amb els governants

temps, de les nevades, deIs camins que han abandonat el poble, interes-

intransitables. Hi havia el blat, la fa- sats a desconéixer que els diners

rina, el segó. Ho feien amb els fogots més ben emprats són els destinats a

boscans. Amb el seu ofici, p~r tant, fer homes cultes, l'han convertida en

els semblava que continuaven la tra- 'terra erma, on no hi ha ni una engru-

c!ició familiar, que. continuaven amb na a rosegar per a un raquític ratolí.

el seu ambient. No gens, certament, A casa seva -potser molí comprensiu

semblant al que fan ara, que s'enco- per a mentalitats camperoles- van fer

furnen a una porteria fosca d'un ca- els impossibles per tal que abando-

salot barcsloní o es posen rera un nés aquelles xifladures que no posa-

taulell d'un snack a intoxicar els ra-. ,ven cap pa a la lleíxa i sí que enfila-

mats humans amb bevendes dete- ven molts pardalets a l'enteniment i

ríorades. passarells que podien menar pels

Lá fleca de ca l'Eudald aviat fou mals camins. El primer violí que es
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El Pare Abat de Montserrat, Cassia Just, dialoga amb Manuel Amat en complir-se els 20 anys deis viatges "Destino ••, fundats i dirigits pel nostre compalrici.

va comprar l'hi varen omplir de pe-

dres i el llenc;;arenal mig del carrer .

Esberlada general. Peró no en sorti-

ren. Ell continua amb els seus tretze.

Amb la música 'el?paga els estudis de

la professió de sastre . Forma part de

I' orquestra Planes de Vilanova. Pel

que es veu, es devia considerar un

aristócrata de l' arto No es recorda

que anés a cap concert amb l'instru-

ment sota l' aixella. L'hi havia de por-

tar en Deixeus un home que servia

per a casos així. Actué al restau-

rant barceloní «Les Set Portes».

En definitiva, peró, ho hagué de dei-

xar. Segurament que es va perdre un

valor.

Poc després, la familia visqué uns

anys a Barcelona. El noiet Man'uel

anava al col.legi Balmes, rdels Esco-

lapis, al carrer de Córcega. U~ dia, a

la classe de mecanografia, d' amagat

del '.'padre», se li desr:;enjade fer un

a:ticle per al «Xut». el.setmanari es')

portiu que dirigia Valenti Castanys.

Ell 'el llegia des del primer número,

feia més d'un any. L'article portava

el títol de «L'escola de reflis». La

firma que hi estampa fou el d' «El Noves van donar a la llum el llibret

sereno de l'altre Barrí». Al setmana- costumista «Sotael cel de Vilanova».

ri era de rigor l'ús dels pseudónims. Dirigí la revista «Prisma», que acon-

Hi trobem «Marqot. la joven transi- seguí tant de prestigio També dirigí

beriana», «Dove», que era en Cas- «L'ericó», de la qual només sortí un

tanys (reducció d' aquella expressió número, tal com ja estava previst.

que fou tan popular d' «el paio en El 1933 col.Iaboré amb el mateix

Dova»). «Fra Granota», etc. Per tal company, en els primers mesos

que no li pogués ésser discutida la d' aquella Radio Vilanova que fou tan

paternitat de l'escrit, elllegí previa- estimada, creada per Josep M. Cu-

ment als companys de classe. Quan curella, amb una emissió setmanal,

el va veure publicat al número 76, anomenada «Magazine», amb l'in-

del mes d' abril, de 1924, amb una tent, deien ells, de fer pessigolles a

mica més li agafa un cobriment. la pacient orella dels radiooients.

Tenia catorze anys. És I'época en Ambdós eren ben bé de la casa. Ra-

que els capsdebrot treuen flor. Amb dio Vilanova fou per a ells com una

poc temps va agafar fama d'ésser el mare, que els apeixia, o com una nó-

lletraferit de la colla. El professor via -res de flirteig, eh! -, de la qual

d' anqlés, gallec, quan se'n presen- estaven enamorats. Aquell micrófon

tava l' ocasió, deix_avaanar "que nos un dels primers que hi havia a Cata-

lo diga el poeta». lunya, després del de Radio Barcelo-

Després, havent enviudat el pare, na i del de Radio Associació de Cata-

casat de nou, la família torna a Vila- lunya, que imposava respecte, fou

nova. Des d'ací, continua col.labo- per a ells camp d'entrenament i

rant al "XuÍ», i també ho féu amb el .pista de llencarnent.

;,Diario de Villanueva» í amb "La De- Ho deixava clar Manuel Amat, en

retl'~a». una dedicatória d'aquest temps: «A
L'any 1932, el! i Francesc Serra i Radio Vilanova, com si diguéssim, a
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la familia». La fotografia d'ell, on és

escrita, ens anuncia l'home elegant,

inquiet, seriosament burxaire, irónic

i festiu, crític i constructiu alhora,

sensible, bon amic, que ha estat al

llarg de la vida. Són uns ulls petits,

moguts, bellugadissos, bigotet re-

tallat, potser com Clark Gable, carn

llisa, que no necessita gaire afaitada,

barret a l' estil de George Raft, com

portava tot jove que deia «Aquí sóc

jo».

Una vegada casat i pare de Iamí-

lia, se'n torna a Barcelona. Des d' allí

no ha parat de treballar en el camp

de les lletres humorístiques i en e;lde

la microcósrnica pintura. En ambdós

s'ha guanyat un nom que el distin-

geix ben bé, que el personalitza ine-

quívocament. En les lletres va col.la-

borar, entre altres, a les següents

publicacions: «Mirador». «Papitu.

(época blanca), «Esquella de la tor-

ratxa», «Meridiá », «El be negre».

«L'Avanr;», «Barca». «Dicen»,

«Vida deportiva», «Cínópolis», «La

Vanguardia» i «Destino» (en fou el

més antic col.laborador en la primera

época), on ha exercit totes les facetes
d' escriptor.

«Cubelles», una-obra del nostre miniaturista.

El 1935, en un concurs convocat

Centre Excursionista de Catalunya,

rebé el premi al millor film d'humor,

dintre de la secció de cinema ama-

teur. El 1937li sortí el llibre infantil

«De quan escrivien les bésties», que

li edita el Comissariat de Propagan-

da de la Generalitat, amb dibuíxos

d' Artur Moreno. L' any 1943 va pu-

Ama! va escriure: Les membries de Kubala » (any 1952).
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blicarelllibre «Guerra en la selva»,

conte que ja tenia escrit en catalá

feia anys, editat per Jordi Masoliver,

tradurt pel mateix Amat al castellá,

amb molts dibuixos de Valentí Cas-

tanys. Va treure l 'argument d' aquest

conte, pura delícia, amb tota mena

d' animals i aus, com a actors, de la

mateixa guerra nostra. En l' al.lego-

ria hi trobem els serveis d' espío-

natge, les reunions clandestines, les

movilitzacions de lleves, la subleva-

ció dels disconformes amb el govern,

els comunicats de guerra en el redac-

tat deIs quals tot són victóries pro-
pies i derrotes de I' enemic, I' ajut de

I' aviació estrangera, la participació
de les brigades internacionals, la

ineficacia del tribunal de No Inter-

venció i del Comité deIs Cinc, la

derrota deIs rebels, la fugida deIs

combatents cap a I' estranger i l' ebdi-

cació del general triomfant. Ha desa-

paregut tot rastre d' aquest llibre.

Amat, en dedicatoria manuscrita,

.datada a Vilanova, el 28 d' octubre,

·1'ofereix a la seva mare, com a record

de quan era petit i ella li explicava



contes. Ara, per dissort, moltes ma-

res ja no n' expliquen de contes.

Així pugen de resseques les noves

generacions.

El 1944, "Radio Villanueva» inau-

gurava una sala d'exposicions. Des

d'ella, a través d'un vidre, es veia

tot el locutorio La sala també servia

per a les obres teatrals i recitals de

canco.

La inaugura en Manuel Amat, el

dia 8 d' abril, amb la seva primera

exposició de miniatures, que dura

fins el dia 23. Era la festa de Sant

Jordi. Llavors, naturalment, d'aixo

de Sant Jordi,patró, mata l' aranya,

tríomfant, i tot el grapat de floretes

que si li han dit al minyó, res de res.

Es veu que l'honor de la donzella ja

estava salvat. D' aranyes ja no n'hi

havia. Deixem-ho.

Josep M. Junoy, aquell home tan

espiritual, sensible i selecte vilanoví

d' adopció, puix que es casaamb una

pubilla Ricart, que visqué cinc anys

al trajo de garbí de la nostra platja,

féu la presentació en la tarja d'invita-

ció. Hí presentava l' Amat com un

dels escriptors i humoristes més fins

de les nostres latituds, el qual, en

tots els seus treballs anterior de la

ploma demostrava ja la inclinació

envers la plástica i una complaenc;:a

especial pel color, que ara ratificava

en les seves petites teles. Aquelles
surnáries composícions, que després

ha anat multipliéant des de la seva

masiade Sant Pau de Gullifa, de Cu-

belles, recordaven al gran crític

d'art els impressionistes francesos

i els estampistes japonesos

De llavors enea, Manuel Amat ha

demostrat el seu mestratge en aixó

tan difícil de donar vida, llum, color i

moviment en unes obres de dimen-

sions menudes. Com en prosa i en

poesia, sovint no és en la gran exten-

sió on es concreten els valors autén-

tics sinó en el fragment i en l' esbós

que condensenels mots, que traten

l'essencial als cossos.És állo que diu

Schumaker: "En el petit hi ha la be-
llesa». ; ,

Junoy, en el seu llibre "El gris i el
oadmí » ja havia defiIÚt l'Amat, en

una dedicatoria, :corrÍentador deli'

cíós' de l' anécdota i del cel poétic de

Vilanova».

En el moment de la inauguració

Amat feia aquesta altra dedicatoria:

"A l'amic Josep M. Cucurella, re-

cordant les ncistres hores inoblida-

bles del naixement de Radio Vilano-

va. Amb l'emoció propia del cas».

Ben dit. Més, tenint en compte les

circumstáncies, En catala. Com sern-

pre ha feto

Una altra faceta seva, destacable,

en la qual Manuel Amat ha estat la

vedet, és l' organització deIs viatges

turístics "Destino». Els inaugurava

el 8 de juny de 1950, a fi de donar a

coneixer el Corpus de Sitges. El dia

2 de juliol feia el segonviatge i porta-

va els viatgers a la seva vilanova, a

visitar el Museu Balaguer, la masia

d'en Cabanyesi la casad'en Mir, i a

entaular-los a cal Peixerot. Ha estat

un trajecte que ha fet de tant en tanto

Caricatura de Manuel Amat -any 1924- per Castanys.

D' aixo ja fa trenta anys. Durant

aquests anys ha instituit una colla

d'itineraris per Catalunya, totalment

inédits, que després totes les agen-

cies han adoptat. El més original és

la visita a Mallorca i Menorca, en un

día, amb avió. El més divertit és el

de «Barcelonela nuit» per a donar a

coriéixer la ciutat als ... barcelonins.
El més xocant és el viatge, també

bareeloní «per terra, mar i aire», a

base d' autocar, de golondrines al

port ide l' avió del Tibidabo. El 1969,

en la sisena Nit del Turisme, a I'Ho-,
tel Ritz, li era concedit el premi a

t aJRabilitat.

Últimament, a semblanc;:a dels
millors humoristes qráfícs del nostre
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moment, comen Cese,el vilanoví Al-

fons Figueres, i com l'humorista de

la canco,que éstambé el vilanoví Pe-

re Tapies, ha encetat el treball del
dibuix írónic, poques ratlles en un tí-

tol lacónic, plasmant-hi mestrívola-

ment aquella sal i gravetat del seu

comentari literari.

Amb els seus contes, notes, anéc-

dotes, fabules, auques, reportatges,

assaigs, esbossos sobre persones

i viatges ha demostrat amb escreix la

seva agilitat mental, descobridora

deIs absurds i deIs tresors amagats,

com una mena de Chesterton, i, en el

de la pintura, en les seves miniatu-

res, precises, espontáníes peró tan

conscients, plenes de llum, belles
com tota filigrana d' orfebre consu-

mat, s'ha guanyat una posició gaire-

bé única. Ploma i pinzell havien de
confirmar tot aquell senyoratge per-

.sorial, del qual parlávern fa poc. Amb

I' una i l' altre ha retratat tot el seu es-

til i personalitat, li han emplenat la

vida, vestint-lade gaudi. Amb la di-

ferencia, peró, que, com sempre

passa, mentre la segona l'ha ajudat

molt a fer bullir I' olla, la primera no

li ha donat ni per carbó per a encen-

dre-la. Una vegada més, l'ideal no

lliga amb la realitat. Peró estem con-

vancuts que ell mai no renunciaria a

les hores que ha passatamb la ploma

als dits, parqué per a ell, com per a

tot home que ho fa amb vocació, el

treball se li ha convertit en el més

apassionantdeIs jocs.

Si Joan Llaverias era l' exponent de

l'humor vilanoví a primeries de se-

gle, com una mena de firma a tota

una tradició local que venia de lluny,

no hi ha dubte que Manuel Amat,

ara, a finals de segle, n'és com la rú-

brica. Un i altre n'han estat testimo-

nis vivents, com a germans bessons.

No voldríem pas que l'humor de

I' Amat fos la signatura notarial a un

testament sinó l'escriptura d'inven-

tari que obrís el camí del futur, que

en fos com una mena de cancell,

que si els vilanovins que seguiran no

el saben obrir estan abocats a totes

les crisis psicopátiques que la neuro-

si actual estan gestant. Manuel

Amat, el nét del forner Endal, és,

en aquestsmoments de cares eixutes

i eixerreidas. com un lord que presi-

deix, en solitari, com un gentleman,

que professasensedeixebles.


