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VA L E N T Í C A S TA N Y S ,
U N A P R E S E N TA C I Ó
d’enric gomà

Som el que hem rigut i, també, el que van riure els nostres

avantpassats. En algun replec dins de nosaltres, encara ressonen aquelles rialles o mitges rialles que va provocar el talent de Joan Capri, Miguel Gila, els Santpere—el pare i la
noia—, Alady, Míliu i Toresky, l’alcalde Pich i Pon (aquest,
sense voler-ho). Fins a arribar a aquell èxit espectacular que
va entretenir tant els nostres rebesavis, Entremès de les travessures d’un aprenent de sabater, i, encara uns segles més
enrere, Espill, de Roig. Tot ens habita.
Com Valentí Castanys. Escriptor i dibuixant, humorista cèlebre en vida, Castanys va alegrar els dies dels catalans des dels anys vint als anys seixanta del segle xx . Passat
només mig segle, el seu nom és pràcticament desconegut
entre les generacions actuals, immersos en una ignorància
molt acusada—i de vegades encantadora—de tot el que es
va produir abans del seu naixement. Per aquesta raó, ens
sembla oportú recuperar una obra de Castanys que des de
la seva primera edició, el 1935, no s’havia tornat a editar:
Barcelona-Hollywood (Radiocinema sonor). Una raresa deliciosa i insospitada.
Castanys va néixer el 1898 a Barcelona, en una família
benestant. El pare, Albert Castanys i Sarrà, va ser enginyer
i alhora padrí de bateig d’Enric Prat de la Riba, responsabilitat que dedueixo lleugera si tenim en compte el seny extrem del que seria president de la Mancomunitat de Catalunya. Els Castanys procedien d’Olot, on encara s’alça la
Torre Castanys. Miquel Castanys i Sala, l’avi del dibuixant,
hi tenia una fàbrica tèxtil de milratlles—en castellà, raya
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dillo—, la roba del soldat espanyol a ultramar, que combina especialment bé amb la baioneta. El negoci va decaure
quan Espanya va perdre Cuba, les Filipines, Puerto Rico,
Guam, les illes Mariannes, les Carolines i les Palau. També
van entrar en crisi els fabricants de panamàs.
Des de molt jove, Castanys es va sentir atret pel dibuix,
en bona part gràcies a l’admiració pels dibuixants d’En
Patufet i ¡Cu-cut! Va participar amb només divuit anys en
el Primer Saló d’Humoristes, que es va celebrar el 1916 a
Barcelona, juntament amb els dibuixants Junceda, Cornet,
Opisso i Llaverias, entre d’altres. Hi va obtenir un premi.
A partir d’aquest moment, la carrera de Castanys com
a dibuixant és meteòrica—una trajectòria ràpida i fulgurant, si bé de més durada que la dels meteors—, i va col·laborar intensament amb els seus acudits gràfics i dibuixos,
així com amb escrits breus i gasetilles, en publicacions com
ara L’Esquella de la Torratxa, Papitu, La Piula, En Patufet,
L’Esquitx, Virolet, D’Ací i d’Allà, El Senyor Canons, TBO,
El Lliri Blanc, Tururut, El Sr. Daixonses, La Sra. Dallonses,
etcètera. Castanys va ser un treballador infatigable.
De 1931 a 1933 Castanys va exercir de director artístic
d’El Be Negre, revista dirigida per Josep Maria Planes. Val la
pena detenir-se un moment en com Castanys va abandonar
aquesta publicació satírica. Tal com relata a les memòries,
La memòria es diverteix (Destino, 1964), una colla d’anarquistes, indignats amb l’allau d’ironies i sarcasmes que rebien per part d’El Be Negre, va anar a buscar els dibuixants
i els escriptors de la publicació a la sortida de l’Ateneu Barcelonès, on tenien la redacció. En saber-ho, els d’El Be Negre es van estimar més no sortir i van haver d’aguantar hores i hores parapetats dins de l’Ateneu. En un moment donat, Valentí Castanys se’n va cansar, va agafar el barret i
l’abric i va sortir al carrer com si res, sense cap entrebanc.
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No va tornar mai més a col·laborar amb El Be Negre. Castanys encarnava el català moderat, disciplinat i metòdic,
gairebé funcionarial, molt allunyat de l’exaltació revoltosa, bohèmia i una mica infantil dels seus companys. A Josep Maria Planes el van assassinar els anarquistes el 1936.
Castanys va fugir a temps.
En esclatar la Guerra Civil i, l’endemà, la revolució, amb
els afusellaments, robatoris i empresonaments que l’amenitzaven, Castanys es va exiliar a França i a Itàlia. Al cap
d’un temps, va entrar a l’Espanya nacional a través de la
frontera d’Irun i es va posar a les ordres del règim de Franco, com tants catalans d’ordre. Va col·laborar en la revista
satírica del bàndol nacional La Ametralladora, dirigida per
Miguel Mihura, embrió de la mítica La Codorniz, i també
en la infantil Flechas y Pelayos. Després del 1939, Castanys
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no va tenir gaires simpaties entre els sectors catalanistes,
com tampoc en tenien el pintor Pruna o l’escultor Clarà.
A banda de la seva tasca com a periodista esportiu, Castanys es va guanyar una popularitat immensa com a creador de la família Sistacs, una família barcelonina convencional: el pare, la mare, el nen i la nena. El que en català es
coneix popularment com «la familieta».
La família Sistacs va néixer en unes emissions de ràdio
setmanals l’any 1933, en un espai dit «Ràdio Film Humorístic de la Setmana» de Ràdio Associació de Catalunya. Castanys hi aboca la seva ironia blanca, amable i propera, sobre la classe mitjana barcelonina, amant de l’ordre, la moral i els bons costums. Fet i fet, com admet a La memòria es
diverteix, la família Sistacs s’assembla molt a la del mateix
Castanys. Cal distingir aquesta primera família Sistacs, ambientada als anys trenta i de la qual va aparèixer una antologia d’episodis en castellà amb el títol de La familia Sistacs
(Librería Dalmau, 1944), de la posterior obra en català La
família Sistacs (Destino, 1965). En aquest segon cas, Castanys va recuperar els seus personatges en unes intervencions
setmanals a Ràdio Barcelona, el 1964, amb una família Sistacs diferent de l’original: l’avi, l’àvia—que són els mateixos
senyors Sistacs dels anys trenta—, el nét—Johny—i la néta
—Cuqui—. En les peripècies de la família Sistacs dels anys
seixanta, Castanys contraposa l’estil de vida tradicional del
barceloní mitjà, molt convencional—com ell mateix—,
amb els aires de modernitat, modes i costums nous propis
del moment. Per aquesta raó, Castanys defensa alguns posicionaments una mica reaccionaris, com ara aquest: «També
comencem d’estar penedits d’haver-nos deixat ensibornar
per Jean Cocteau» (i mentre ho escric m’adono alarmat que
hi estic d’acord). La seva distància irònica de la modernitat és com la de Joan Capri. No és casualitat que Castanys
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li escrivís a Capri dos monòlegs, La guerra del sis-cents i Les
pastilles (45’, Vergara, 1963).
Tot apunta que la família Sistacs devia inspirar el dibuixant Benejam i el guionista i director del TBO Buïgas a
l’hora de crear la família Ulisses—Ulises, en l’original en
castellà—el 1 9 4 4 . Com els Sistacs, els Ulisses són també
una família barcelonina convencional, en el seu cas completament castellanitzada, segons manaven els temps. Als
anys trenta tenim els Sistacs, i als anys quaranta, els Higueruelo (Ulisses és el nom de bateig del cap de casa, que
va acabar designant tota la família, un mecanisme que ara
seria considerat clarament heteropatriarcal).
Dues facetes van contribuir a popularitzar Castanys com
a humorista i ninotaire de gran èxit: els acudits diaris a la
premsa—la clàssica vinyeta—a La Veu de Catalunya, del
1933 al 1936, a Destino, del 1939 al 1965, i a El Correo Catalán, del 1946 al 1965, any en què va morir. La popularitat de Castanys també es devia a la seva tasca en l’àmbit del
periodisme satíric esportiu. En un primer moment, a la revista Xut!, del 1922 al 1936.
Centrada en el món del futbol, Castanys la va dirigir gairebé des de bon començament, ell que no tenia un interès
especial en aquest esport. Des de les pàgines de Xut!, Castanys va crear un ninot que de seguida rebria l’acollida entusiasta de tots els barcelonistes: l’Avi del Barça, un culer
entenimentat, bonhomiós i optimista—i inexistent, només
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cal anar un diumenge al Camp Nou per comprovar-ho—.
Un vell amb barba i cabells blancs, arrodonit, camacurt,
ulls brillants i somriure amable, a mig camí entre el Pare
Noel i un cansalader del mercat del Ninot.
També des de Xut!, Castanys va crear el concepte «el
País del Sidral», que no és altre que el món del futbol, habitat pels sidralistes (els seus seguidors): «un país de barrila [tabola, gresca] i grimègia [xivarri, enrenou]». Procedent de l’italià del sud grimeggia, la paraula la va difondre el
pintor Isidre Nonell, en el sentit de ‘disbauxa’, i es va anar
estenent en el sentit, més suau, de ‘discussions, enrenou,
xivarri’. En l’actualitat la fan servir gairebé només els catalans més provectes, també en les variants girimègia i guirimègia (alguns la pronuncien amb jota castellana). Un espectacle del pallasso Tortell Poltrona es titula Grimègies.
Durant els anys vint i trenta, el setmanari Xut!—sortia
cada dimarts—venia una mitjana de quinze mil a vint mil
exemplars. No és cap xifra irrisòria. D’un número de Xut!,
se’n van arribar vendre vuitanta-nou mil, en concret el dedicat a la victòria del Sants sobre el rcd Espanyol, que va
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impedir que l’equip de Sarrià obtingués el títol de campió
de Catalunya. Els de Sants no perdonen.
Després de la Guerra Civil, Castanys es va proposar reprendre la publicació de Xut! Com que l’edició en català
era impensable, va decidir editar una revista satírica d’esports molt semblant, El Once, en castellà, que va aparèixer el 1945 i va tancar el 1968. Les autoritats del règim de
Franco la van autoritzar amb la condició expressa que no
es burlés gaire del rcd Espanyol i, sobretot, no s’acarnissés amb el màxim rival del Futbol Club Barcelona, el Reial
Madrid. Com amb Xut!, Castanys escrivia i dibuixava una
bona part d’El Once. Sempre va traçar els jugadors del Reial
Madrid amb el respecte exigit per l’administració: «No hay
burlas con el Real Madrid».
Sobre l’humorisme esportiu de Castanys, el president Josep Lluís Núñez va escriure el 1999, arran d’una exposició
sobre el ninotaire al Museu del Barça, en el marc del Centenari del Futbol Club Barcelona: «Els seus dibuixos ens permeten interpretar el món de la competició esportiva sense el
dramatisme i les tensions que l’envolten en l’actualitat». Cal
dir que Núñez hi entenia, en dramatismes. En el moment
d’abandonar la presidència del club, es va referir a ell mateix en aquests termes: «A Jesucrist també el van crucificar».
Al llarg de la vida, Castanys va dedicar una atenció especial al cinema, una de les seves passions (molt més que
l’esport). Ja l’any 1929 va crear i dirigir Cinòpolis, un set-
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manari humorístic sobre el món del cinema, del qual van
sortir disset números.
També el 1931 va crear i dirigir una altra revista de les
mateixes característiques, La Llanterna Sonora, un setmanari de només dos números. Sobta una mica aquesta insistència en el tractament humorístic del cinema; actualment
seria impensable una revista d’humor sobre cinema, teatre
o literatura, perquè tractar la cultura amb humor està molt
mal considerat entre la bona societat.
Xut! i La Llanterna Sonora semblen redactades i dibuixades en bona part per Castanys, que tot sovint s’amagava
sota innombrables pseudònims per dissimular la seva autoria gairebé única del contingut de les revistes: Dova, Birosta, As, El Conclave, Eufemio Rodríguez, Lord Baldufa.
Aquesta obra que tenen entre mans o damunt la taula,
Barcelona-Hollywood (Radiocinema sonor), va sorgir d’unes
conferències sobre cinema, una proposta a Castanys per
part de l’erudit i amant del cinema amateur Delmir de Caralt. Per aquesta raó, Castanys dedica part dels seus escrits
a l’amateurisme cinematogràfic, una autèntica fal·lera en la
societat catalana benestant dels anys vint i trenta.
Arran d’aquestes xerrades, el 1933 Eduard Rifà, el fundador i director de Ràdio Associació de Catalunya, el va
convidar a fer unes col·laboracions de ràdio—conferències
radiades, se’n deia—titulades «Radiocinema sonor». Per
portar a terme aquestes col·laboracions, Rifà va comprar



INT Barcelona-Hollywood_BMI0213_1aEd.indd 14

27/5/19 10:49

va l e n t í c a s ta n y s , u na p r e s e n ta c i ó
el primer àlbum de discos d’efectes sonors, procedent dels
Estats Units. «El plor de la Saloniqueta [la filla del senyor
Sistacs], les sirenes dels vaixells, els motors dels avions, els
lladrucs, els miols, constituïren el millor atractiu de les meves conferències [radiades], que ben aviat comptaren amb
una respectable quantitat d’oients». L’èxit va ser demolidor. Alguns oients de Ràdio Associació de Catalunya, ara
molt grans, encara se’n recorden, d’aquells lladrucs gravats.
A Barcelona-Hollywood (Radiocinema sonor), Castanys
dirigeix la seva mirada irònica, escèptica i alhora amable
sobre el món del cinema i el seu impacte, una mica ingenu,
damunt dels espectadors catalans dels anys trenta. El seu
estil sorneguer, distant i un punt absurd s’emparenta amb
el del seu bon amic Francesc Trabal. Tots dos comparteixen
un humor d’arrels avantguardistes i, aspecte molt important, d’esperit jove. No és gens estrany que el 1931 Castanys
il·lustrés Quo vadis, Sánchez? de Trabal (reeditada a Quaderns Crema dins Novel·les (I) de Francesc Trabal, el 2018).
Com és habitual en el seu humor, Castanys contrasta la
vida quotidiana, modesta i vulgar dels ciutadans amb els
oripells, les fantasies i els deliris cinematogràfics que els enlluernen, com si fossin uns calets. «He aquí que Castanys
aplicó su profundo y sutil aguijón sobre estas hinchazones
desmesuradas». Tot seguit sabrem la identitat de l’autor de
la cita.
Fa el mateix a Fira de ninots (Costa i Garcia, 1936), un
àlbum esplèndid d’acudits il·lustrats, on ironitza sobre la
societat catalana dels anys de la República, i també a Jaula
de monos (Librería Dalmau, 1944), un altre àlbum d’acudits il·lustrats, en què el blanc de l’humor és la Catalunya
dels primers anys, sinistres, de la dictadura de Franco. El
pròleg de Jaula de monos el signa Josep Pla ( José Plà—el
censor aquell dia es devia deixar les ulleres a casa):
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Para muchísimas personas, han sido estos años un calvario. Pero
para otros, para muchísimos otros, el tiempo ha sido de grandes facilidades. Todo ha sido, para éstos, vergonzosamente fácil: ganar
dinero en grandes cantidades, dar gato por liebre y buey por bestia
grande, pintar cuadros y venderlos, hacer el entendido, ejercer impunemente de rastacuero, viajar en submarino y descender en paracaídas por los tejados, vender hierro en las farmacias y dentaduras en las mercerías, presentar sin sonrisas—¡adorables señoras!—
sombreros peligrosos y mesopotámicos.

Després d’aquesta sensacional descripció de la postguerra, Pla conclou: «Con sus caricaturas, Castanys ha contribuido como pocos, frente a una época propicia a los más extraños desvaríos, a poner las cosas en su sitio exacto».
A Barcelona-Hollywood, Castanys es burla del glamur del
món del cinema, sobretot del de les estrelles de Hollywood,
que no és més que focus, pampallugues i enlluernaments.
Tant és que Castanys s’esplaï amb les pel·lícules de Cecil
B. DeMille, Douglas Fairbanks, Clark Gable, Stan Laurel
i Oliver Hardy, Maurice Chevalier, Tom Mix i el gos RinTin-Tin. Tota la ironia de Castanys és perfectament traslladable a directors, actors i estrelles canines contemporànies. La fascinació—o l’embadocament—és la mateixa. Ja
llavors com ara, entre tantes sedes i velluts és molt corrent
confondre l’art del cinema amb l’art de la tapisseria.
Enginyós, burleta, distant, a Barcelona-Hollywood Castanys desplega el seu humor bonhomiós, comprensiu i proper, sobre aquella societat catalana àvida de commoure’s,
riure i viure aventures exorbitants en selves, deserts i tempestes marines estampats contra una pantalla, en una sala
fosca. Tot, pel preu mòdic d’una entrada i, aquest punt és
important, assegut en una butaca més o menys confortable.
I els més afortunats, menjant truita d’albergínies.
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Per a la redacció d’aquestes notes han estat imprescindibles les converses amables i aclaridores de Miquel Castanys i Sábado i, a través d’ell, les puntualitzacions i les esmenes de Concepció Castanys i Fornells, nét i filla respectivament de Valentí Castanys. Als dos, tota la meva gratitud, com també a l’editora Sandra Ollo, que va acollir amb
entusiasme i bon humor la recuperació d’aquesta obra singular d’un escriptor i ninotaire pràcticament oblidat. Fets,
doncs, els agraïments i besamans corresponents, els deixo
amb les paraules—ara sí—de Valentí Castanys.
Barcelona, març del 2019
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DIGUEM-NE PRÒLEG

Una vegada—en temps de la monarquia—, per un preu re-

lativament car, vaig poder escoltar la veu de Garcia Sanchiz
al Cinema Urquinaona. El màgic de la paraula venia de fer
un viatge a Hollywood, i s’oferia a presentar-nos un món
gairebé inconegut.
L’expectació, malgrat la intensa campanya de propaganda que s’havia fet, era perfectament descriptible; però hi
havia una mena de curiositat per saber tot allò que les cases cinematogràfiques s’abstenien de descriure en les gasetilles, i que era precisament el que nosaltres desitjàvem saber; Garcia Sanchiz, amb una discreció que Hollywood mai
no li agrairà prou, entre frase i madrigal, es limità a recitar
precisament aquelles gasetilles que ja sabíem, i, exceptuant
les damisel·les pujades a l’escalf dels versos de Campoamor,
tots els demés en sortírem defraudats.
La fraseologia melosa del màgic de la paraula no ens havia descorregut el vel del misteri. Després de les tres conferències, seguíem tenint de Hollywood les mateixes dades
incompletes d’abans. El màgic de la paraula, després de sis
hores de conversa florida, no ens havia descrit res de nou
ni de pintoresc. Malaguanyat viatge.
Aquesta experiència fou la que em féu desistir d’emprendre un viatge a Hollywood, a la recerca de paisatge i
costums descriptibles. Fer un viatge a Nova York per explicar que a l’entrada del port hi ha l’Estàtua de la Llibertat,
que els gratacels són uns edificis molt alts i que els gàngs
ters són mala gent, em va semblar excessiu.
D’aquell dia ençà que em dedico a parlar de cinema, a
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base d’observacions directes de la pantalla i amb el que suggereix la lectura de les notes pregades.
La vida de Marlene Dietrich, de Gary Cooper, de Norma Shearer, de Joan Crawford, de Clark Gable i de la majoria dels astres del cinema ja no serva ni un passatge inèdit. Se n’han fet tantes de notes pregades, de biografies i
d’articles que si algun d’aquests astres pretenia reservar-se
algun episodi per a la intimitat, amb seguretat que no ho
ha aconseguit.
La literatura del cinema ha entrat en una fase de delirium
tremens que fa angúnia. S’han arribat a esgotar els adjectius, i avui els mots sublim, incommensurable i insuperable,
els trobem mansois i poc expressius. I és perquè de tant
abusar-ne s’ha aconseguit que la gent no en fes cas.
Aquest llibre no ve a sumar-se a la literatura del cinema.
Aquest llibre no és la conseqüència d’un viatge a Hollywood. Aquest llibre no és un intent de crítica.
Com que la franquesa i la sinceritat és el que uneix amb
llaços indestructibles la gent de bé, jo els explicaré noblement el perquè d’aquesta edició.
Era una tarda de maig. Els ocells cantaven enfilats als
barrots de la gàbia, i els cactus treien punxes, ja que la minusculitat dels testos els privava de treure arrels. Tot l’aire
era perfumat d’essències republicanes, i la ceda acabava
d’imposar cinc ministres. Des de la meva cambra de treball
sentia els anuncis radiats, que brollaven de l’aparell de ràdio. Considerant-me part integrant de la República de Treballadors, treballava. M’entretenia complicant un dibuix
en forma de jeroglífic, apte per a la censura.
Entrà un amic, s’assegué, fumàrem el calumet de la pau, i
després de comunicar-nos mútuament les estrenes de cinema que havíem presenciat, l’amic m’espetà aquesta pregunta:
—¿Per què no fas un llibre de cinema?
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diguem-ne pròleg
—El temps és or i les edicions xavalla, no insisteixis i
calla.
Però l’amic insistí. Em va jurar que jo era popular. Que
entre els dibuixos, les publicacions i la ràdio tenia assegurada la venda d’uns quants milers d’exemplars, i que seria
un betzol si no ho aprofitava. I l’amic, que representava l’esperit del mal, va fer números i em demostrà que, anant molt
malament l’edició, sempre hi guanyaria quelcom. I com que
els catalans tots portem un negociant amagat a dins, ja no
vaig restar tranquil fins que la consciència em digué que podia fer-ho sense cap mena de remordiments.
Si la quantitat de negociant que jo porto a dins està en relació directa i proporcionada amb l’esperit de sacrifici dels
més presumptes admiradors, tot anirà bé. Però si resulta
que els meus admiradors són platònics, i tenen aquell sentit de l’economia que també portem a dins els catalans, el
meu negociant farà fallida, i aquest serà el darrer volum de
les meves obres completes.
En aquest volum hi ha aplegades unes conferències de
radiocinema sonor i uns articles sobre cinema. No hi ha esperit crític. Tot està escrit en una forma paròdica, a fi de facilitar la crítica del lector. Jo exposo, deformo i despullo,
però no defineixo. El lector és qui ha de resumir i concloure.
Una vegada, en una catàstrofe ferroviària, em va sorprendre l’actitud d’un viatger que, amb el cap embenat i les robes esfilagarsades, contemplava amb un somriure les despulles dels vagons i es fregava les mans de satisfacció. Era
una actitud tan sorprenent i fora de lloc que no vaig poder
estar-me de dir-li:
—¿Això us fa content?
I ell em respongué:
—Sí, senyor! Ja estava tip de veure descarrilar trens de
cartó.
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d i g u e m - n e p r ò l e g
Si vosaltres esteu saturats de crítiques falses, d’elogis injustificats, de notes empalagoses i de ditirambes, llegiu sense preocupacions.
Aquest llibre és una catàstrofe, però és una catàstrofe
autèntica, amb totes les conseqüències, sense escenarista
ni director.
El timbre d’alarma no funciona.
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