
 hores d’ara, tothom sap que el
Fòrum Gastronòmic Giro-
na’09 ha estat un èxit esclatant,

amb un gran ressò internacional. Sense
dubte, una fira i un congrés d’un nivell
altíssim, amb propostes noves, amb in-
terès mediàtic, amb moviment econò-
mic, amb reflexions extraordinària-
ment interessants. Com diuen els orga-
nitzadors, més que no pas les xifres, el
que cal és referir-se als continguts. Co-
mençant per la sobrietat i l’exuberància
(¡unides, sí!) dels germans Roca, una
magistral barreja de control i d’eufòria,
de tècnica i de poesia. I continuant per
l’al·legat de Ferran Adrià a favor de
l’optimisme. O per la presència de la
natura al plat, amb rigor i respecte per
l’entorn. O acabant amb les idees ex-
pressades per Andoni Luis Aduriz, el
jove maître del Mugaritz d’Errenteria,
que en el decurs de l’homenatge que va
retre al mestre Michel Bras, va resumir,
com pocs, la filosofia de la culinària
contemporània. «No entenc la cuina, la
restauració», va dir, «en termes con-
tractuals, sinó com un compromís, una
mena de convicció per procurar felici-
tat». És a dir: alguna cosa que s’acosta a
l’oferiment, al servei, més enllà del fet
de donar menjar i de cobrar per fer-ho.
Una mena d’íntima, sòlida, profunda
voluntat de conferir un sentit al que fas i
de convertir l’existència dels altres en
un lloc una mica més agradable. Davant
d’això, Aduriz es plantejava també un
dubte moral. Venint d’una cultura que
diu «amb el menjar no s’hi juga», ¿és lí-
cit de jugar-hi? Bras, veient el seu pati-
ment, va argüir que al coneixement, a la
saviesa, també s’hi podia accedir a tra-
vés de l’esperit lúdic. Aleshores, Adu-
riz potser va oferir el millor corol·lari de
la feina del cuiner creatiu, un tipus d’es-
tratègia que s’assembla molt a la que
utilitza l’escriptor i que va definir Joan
Ferraté en parlar de l’operació de llegir:
el joc consisteix que el comensal és
l’encarregat de posar el punt final a la
història. La conclusió del relat. El tan-
cament del cercle. L’assumpció de la li-
teratura, de la cuina, com un camí de co-
neixement.
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Camí de
coneixement

la columna | JOSEP M. FONALLERAS
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PUBLICITAT

l barri de Mar de Vilanova, els
Garriga són coneguts com els
de cal Rebelde. Marcel·lí Gar-
riga va ser rebel per herència

onomàstica familiar i perquè en cap mo-
ment va abaixar el cap davant les circums-
tàncies que li va tocar viure sinó que va
lluitar per defensar els valors de la lliber-
tat. Amb 92 anys i unes quantes guerres a
l’esquena, que aviat és dit, aquest dijous
va rebre un merescut homenatge al Museu
d’Història de Catalunya, amb motiu de la
presentació del seu llibre Un vilanoví a
Buchenwald, que ha editat el segell vila-
franquí Andana. «És un exercici de me-
mòria de les meves vivències personals,
però també de tota la meva generació, i jo
he tingut la sort de poder-ho explicar.»
Marcel·lí Garriga Cristià (Vilanova i la
Geltrú, 1916) ha participat al llarg dels
anys en nombrosos actes per homenatjar
les víctimes del feixisme, i ha sentit nom-
brosos elogis com els que li van dedicar
dijous els companys de taula, però més
enllà del discurs «fred» dels historiadors,
ell ha pogut posar negre sobre blanc la se-
va pròpia història. Com altres de la seva
quinta, es repeteix una sola obsessió: que
no es repeteixi. Les memòries tenen l’es-
perança «d’alliçonar les noves genera-
cions perquè no passi més». «M’horrorit-
za pensar que podrien passar el mateix
que nosaltres», va dir en l’acte de presen-
tació del llibre. L’aplaudiment va ser llarg
i sentit, sobradament merescut, en un au-
ditori ple a vessar. El volum, que s’ha fet
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Vilanova, el Memorial Democràtic de la
Generalitat i l’Amical Mauthausen, serà
presentat pròximament a la ciutat.

La generació de Marcel·lí Garriga està
marcada per la proclamació de la Repú-
blica el 14 d’abril del 1931, i la lluita pos-
terior va ser per defensar els valors que
se’n desprenien. Garriga va lluitar durant
la Guerra Civil en la 135a brigada mixta,
en terres aragoneses i catalanes, i va arri-
bar a capità de l’exèrcit republicà. El fatal
desenllaç el va obligar a fugir, com tants
altres exiliats. Va passar pels camps fran-
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cesos d’Argelers i Barcarès. Fugia d’una
guerra fratricida i va caure de ple en l’inici
de la Segona Guerra Mundial. Van ser
mesos difícils, amb l’ocupació alemanya
de França, fins que el 1943 va ser detingut
pels nazis i deportat més tard al camp de
concentració de Buchenwald, on es va es-
tar els anys 1944 i 1945, fins que va acabar
la guerra. Malgrat tot, va ser afortunat,
fins i tot perquè es va salvar de les bombes
aliades que van caure sobre Buchenwald.
Però Marcel·lí Garriga encara havia de
patir una altra derrota cruent. Els aliats ha-
vien guanyat la guerra, però ell tornava el
1947 al seu país, i a Catalunya ell formava
part dels perdedors, i la grisor del fran-

quisme que va trobar en tornar va ser do-
lorosament frustrant. «Em va caure l’àni-
ma als peus. França s’havia refet de segui-
da de la guerra i, el 14 de juliol, tot París
era una festa. Aquí, en canvi, era un ce-
mentiri», escriu. Garriga ha participat en
la comissió de la Memòria Històrica, que
prepara diferents actes a Vilanova per a
aquest any. Amb aquestes ratlles, ha posat
el seu gra de sorra perquè la memòria no
es perdi. Ha estat un altre acte de rebel·lia,
tot i que les paraules no poden copsar la
magnitud de la vivència: «Per molt que es
digui i s’escrigui, mai serà prou per arri-
bar a la consciència de tothom i evitar cau-
re en els mateixos desastres», sentencia.

Marcel·lí, el rebel
la contra | RAÜL MAIGÍ

El vilanoví Marcel·lí Garriga, de 92 anys, evoca en un llibre de memòries la defensa de la
República, la lluita durant la Guerra Civil, l’exili i la deportació al camp nazi de Buchenwald

Marcel·lí Garriga, dijous, a la terrassa del Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona. / R.M.


