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La veu de Candel

Candel és d’aquelles personalitats majoritàriament estimades per tothom. Seria difícil trobar-li 
enemics. És popular per naturalesa i té el mèrit de gaudir d’un reconeixement ampli, unànime 
en tots els àmbits de la societat catalana. Gràcies al seu carisma innat, a una manera de fer 
absolutament natural i senzilla, incansable i tenaç en tasques tan diverses com la de novel·lista 
o senador, Candel es va convertir de seguida en el representant inqüestionable d’aquells ‘altres 
catalans’ que a meitats dels anys 20, i també posteriorment en la dècada dels 50 i 60, va 
arribar a Catalunya en diverses onades migratòries des de diversos punts de l’Estat espanyol.

Testimoni supervivent d’una època i d’una experiència immigratòria ben dura i complicada, a 
través de la pròpia experiència i d’aquesta manera tan original, clara, humil i senzilla d’expressar-
se, Candel es convertí en personatge clau per donar a conèixer i millorar aquella ‘altra Barcelona’ 
que va néixer, créixer i desenvolupar-se a partir de les primeres barraques de Montjuïc. La 
voluntat de fer-se sentir, de denunciar la situació social en què es trobava immers aquell món 
que avui es coneix com la Zona Franca, la narració original de la seva pròpia experiència el van 
convertir per dret propi en cronista inesperat d’una Barcelona completament desconeguda per 
gran part de barcelonins.

Encara més, la figura de Candel, l’exemple del seu caràcter modest i humil, a la vegada 
encaparrat i enormement treballador, ha transcendit l’àmbit local, purament barceloní de la 
seva actuació i s’ha acabat convertint en representant... en veu del fenomen immigratori en 
general a Catalunya, més enllà de les ètnies i la procedència. El nom de Candel és portador 
ja, d’aquella veritat universal que indefectiblement porten tots els desplaçats, d’aquells  que 
s’han vist obligats a buscar un altre lloc per viure, una veritat candeliana que porta implícita, 
com va fer el mateix personatge, la voluntat fèrria no només de sobreviure, sinó de millorar i 
dignificar-se.

Genís Sinca.
Periodista i escriptor. Biògraf de Candel 
Comissari de l’exposició.
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Els Orígens

“Vaig néixer a Cases Altas, un poblet del Rincón 
de Ademúz, però m’he criat a Barcelona, 
en les zones suburbials de Can Tunis.”

Aquella altra Barcelona

Francesc Candel Tortajada (Rincón de 
Ademúz, 1925), va arribar a Barcelona el 
1927, quan només tenia dos anys; després 
d’uns inicis francament durs, en què la 
família va haver de sobreviure en una de 
les nombroses barraques que poblaven 
els voltants de Montjuïc, els Candel es van 
poder instal·lar a les populars Cases Barates 
de Can Tunis. El salt d’aquell racó valencià 
castellano-parlant cap a la promesa laboral 
de la Barcelona de l’Exposició Universal del 
1929 i la construcció del nou metro, no va 
ser ni molt menys idíl·lic. La vida als barris 
suburbials girava al voltant del clan familiar, 
en aquest cas dels Candel, i dels centres 
parroquials, una època que l’autor recorda 
de forma especialment entranyable: “vaig 
tenir una infància divertida, emocionant, en 
què vaig sentir-me molt estimat, defensat i 
emparat per tots els meus”; malgrat la 
cruesa de l’entorn, és clar, en un moment 
en què sobretot els robatoris, segons l’autor, 

“eren el nostre pa de cada dia”. Les batudes 
de la Guàrdia d’Assalt a la zona de les Cases Barates era un maldecap continu. La policia sovint 
demanava veure les mans, més que la documentació: “Si les tenies suaus, sense durícies, 
quedaves detingut. Es vivia sempre a la defensiva i com acorralat”.

La violència de la Guerra Civil, vista per un nen d’onze o dotze anys, quedà gravada en Candel 
amb tot un seguit d’escenaris inesborrables, molt vius, plens de cruesa i episodis que van 
marcar un abans i un després en la vida de la ciutat, en especial pels bombardejos que va patir 
Barcelona. La derrota de la República i el nou règim de Franco van produir canvis radicals que 
van endurir l’existència al barri, amb moments i situacions insostenibles. Però sobretot la gana 
va ser la protagonista indiscutible durant una bona pila d’anys.

El mateix Candel situa l’anècdota un 26 de gener del 1939, en què a casa seva només hi havia 
set olives per cap, per dinar, i els seus pares els van dir que ells no tenien gana. “Els fills ens 
vam menjar totes les seves olives, malgrat que no enteníem com podia ser que no tinguessin 
gana”. Del llibre de memòries, “Primera història, primera memòria”.

Colita 1978.  Arxiu particular Joana Gardés
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El novel·lista jugava més aviat el paper de l’antiheroi en aquest Far West barceloní; malgrat 
tot, sempre s’ha confessat fan incondicional dels western. Per postres, en homenatge a Gary 
Cooper, sovint lluïa un mocador al coll.

Església de Can Tunis, construïda el 1911 i cremada el 1936.

 (Arxiu Municipal del Districte de Sants Montjuïc).

Cases del Passeig Agrícola. 1.960 (AMDSM)

EGrup de nens avantguardistes, davant l’església de Can Tunis. 

Candel va estudiar al grup escolar Sant Ramon de Penyafort 

fins als catorze anys. 

Vailets de la parròquia recollint el que donaven els pagesos el 

dia del salpàs, quan es beneïen els masos per Setmana Santa. 

1945 (AMDSM). El que ara s’anomena genèricament la Zona 

Franca, conformava un autèntic parc natural.

“L’Ideal” va ser una de les publicacions clàssiques de l’època 

de postguerra. El factotum Elies Ortiz, un dels activistes 

en lletres majúscules del barri del Port, de Can Tunis, amic 

personal de Candel, era un dels col·laboradors més actius. 

El pare de Candel va trobar feina de sagristà de 
la Parròquia de Ntra. Sra. del Port; tots quatre 
(Candel va tenir una germana), van anar a viure 
al petit habitatge que hi havia just al costat, 
pertanyent a la mateixa sagristia.
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Les Facetes d’en Candel

El Dibuixant

“Jo volia ser dibuixant i Walt Disney, amb 
Velázquez i Gustavo Doré –quina estranya barreja!-, 
eren una cosa així com el model a aconseguir.” 

Crònica informal, sentimental i incompleta (1936-1986). 
Llibres de l’Índex. 1992.

La dèria de ser pintor va marcar a Candel de molt jove. I si bé l’afició pictòrica no va quallar 
mai de manera professional, segurament li va servir per aguditzar unes capacitats innates per 
a l’observació i, sobretot, assajar una traça especial pel retrat. Candel s’immergeix en l’entorn 
social del barri. Comença a treballar de ben jove; durant un temps es guanya la vida fent de 
comptable per un taller mecànic. Sempre de forma autodidacte, s’escarrassa especialment en 
traçar nombrosos retrats dels personatges que l’envolten. Sense adonar-se’n, està perfilant les 
traçades principals del que posterior-ment es convertirà en matèria literària, els personatges 
quotidians i reals que donarien vida als seus llibres. 

Llegeix la revista Chicos. Coneix i admira als dibuixants Jesús Blasco, Salvador Mestres, 
Puigmiquel... es fixa en tots aquests il·lustradors i sent passió veritable per Freixas i Blasco.

La connexió d’en Candel amb el seu pare era total i absoluta. La pèrdua prematura de la mare 
i la germana va fer que pare i fill fessin encara més pinya per afrontar les adversitats.

Les condicions de vida als suburbis eren força complicades, i la lluita contra les rates una autèntica 
batalla diària. El fet d’haver enterrat a la mare al cementiri de Montjuïc, i posteriorment també 
a la germana, va fer que des de molt jove Candel donés un sentit elevadíssim al recinte.

Retrat del seu pare, Pedro Candel, 1944. Un racó del cementiri de Montjuïc. 1945.
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Còmic de Corb”. Reflexa tres moments 
de la biografia del nen i del jove Candel 
(El Periódico de Catalunya, 9 desembre 
1992). Candel va compartir la seva 
afició pel còmic amb dibuixants de 
primera línia, com els germans Blasco o 
amb el mateix Víctor Mora, l’escriptor-
dibuixant creador de Capitán Trueno, 
del qual Candel és fervent admirador.

Bodegó. 1944. (Candel té 19 anys).

Candel no ha deixat mai de dibuixar. En aquest més 
actual, realitzat pel 400è aniversari del Quixot, a 
començaments del 2005.

Retrat d’Alonso Requena, un noi del 
barri. 

Cantonigrós, on es va anar a tractar de la 
tuberculosí. 1947.

Tabaco y juego. 1944.

A l’inici, Candel pintava el que fos, sobretot bodegons i natures mortes, abans d’atrevir-se a 
afrontar retrats.
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Les Facetes d’en Candel

L’Escriptor

Llibres que han marcat una època

“Tengo en la mente, en mi cerebro, en potencia, una cantidad de ideas, 
una cantidad de obras que pienso hacer, expresar, escribir. Están únicamente 
en embrión, rudimentarias. 
Yo las veo acurrucadas, abstractas, a lo largo de una carretera que se pierde 
en mi cerebro, como raros mojones. No las vislumbro desarrolladas, pero ya 
leo los títulos que ostentan. Hay una juventud qua aguarda, es la más cercana.”

El 1947, degut a un llarg procés de recuperació de la tuberculosi, Candel es posa a escriure de 
manera sistemàtica i seriosa. Fa els primers esbossos de la novel·la que li donarà l’èxit, Donde 
la ciudad cambia su nombre. Al cap d’uns anys, i per mediació d’un altre personatge il·lustre del 
barri, el futbolista del Barça Eduardo Manchón, l’original d’aquest llibre arriba per fi a mans de 
l’editor Josep Janés. El 1957, Janés li publica la novel·la, amb èxit notable i escàndol inclòs. Les 
queixes dels veïns que es reconeixien en el llibre no es van fer esperar. Candel els anomenava 
amb nom i cognom; en el major dels casos, retratava una autèntica constel·lació humana dels 
personatges més pintorescos i destacats d’un entorn també força agressiu i susceptible. Durant 
uns dies, Candel fins i tot es va haver d’amagar. No el van apallissar de miracle. 

1er. Llibre escrit per en Paco Candel

Hay una juventud que aguarda, Janés, 1956. Portada de Genovés.
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Donde la ciudad cambia su nombre, Janés, 1957. 
Portada d’Eduardo Vicente.

Donde la ciudad cambia su nombre, Janés, 1957. 
Portada d’Eduardo Vicente.

Han matado un hombre, han roto un paisaje, Janés 
1959. Portada de Sanromá, corresponent a l’edició 
de 1975.

Es fa difícil explicar l’estrena literària de Paco Candel sense glossar la figura de l’editor Josep 
Janés, el que més obstinadament va obrir espais de llibertat editora extramurs del franquisme, 
això és, almenys fins que va aparèixer Carlos Barral al capdavant de Seix y Barral. Una mort 
prematura va impedir que Janés arribés a temps democràtics armat amb els seus talents 
d’editor. 

“Lo cierto es que los escritores –los lectores no sé- estuvimos aguardando el sol de la democracia 
–perdonad la cursilería- como salida a la superficie de la cloaca donde habíamos andado metidos 
(...) Queríamos que se nos quitara la tapa y que nuestra literatura respirara.” 
(Pròleg a l’edició íntegra de Han matado a un hombre, han roto un paisaje, 1984)

Segons alguns crítics, en aquesta novel·la, Candel aconsegueix el millor batec literari de tota la 
seva obra. El llibre inclou, en efecte, els millors retrats, la millor prosa candeliana, d’un tremolor 
líric que no supera en cap altre títol.

Degut a raons judicials en contra de Candel i de l’escàndol 
que acompanyà la publicació d’aquesta novel·la, raons que 
ara semblen del tot injustificables, en aquesta edició es va 
haver de canviar una paraula del títol: “su” per “de”.

El Candel previ a Els altres catalans, és un dels millors 
representants de l’anomenat realisme social, que en el seu 
cas s’acosta posteriorment a l’anomenat realisme brut, 
sense perdre una certa distància irònica que impedirà llegir 
les seves novel·les com a purament testimonials. 
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Historia de una parroquia, Marte, 1971.
Portada de Sanromá en l’edició de Plaza & Janés.

Ser obrero no es ninguna ganga, Ariel, 
1972. Portada d’Alberto Corazón. 

Los hombres de la mala uva, llibre de relats de 
1968. Portada de Sanromá per l’edició de Plaza & 
Janés.

Diario para los que creen en la gente, Plaza & 
Janés. 1973. Portada de R.

El perro que nunca existió y el anciano puede 
que tampoco. Laia, 1973. Portada de Carlos 
Giménez.

A cuestas con mis personajes. Laia. 1975. 
Portada d’Enric Satué amb una caricatura de 
Candel.

Durant molts anys, l’autor s’erigí com a representant 
del món obrer i també de sindicats com Comissions 
Obreres amb títols tan aconseguits com aquest. 
El fervor popular de Candel, va arribar al punt de 
veure’s gairebé obligat a presentar-se a les primeres 
eleccions del 1977, amb èxit total.

A contracorrent i, segons alguns, a contraliteratura, Candel va representar la incorporació del 
punt de vista del xarnego a l’hora de jutjar sobretot aquelles zones de Barcelona, de Catalunya, 
en què Barcelona i Catalunya perdien el seu nom.
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Les Facetes d’en Candel

L’Escriptor

Escenaris i companys de viatge candelians

 “La literatura afegeix un valor al paisatge i a la història.
Gràcies a Candel, el Port, les Cases Barates, Can Tunis hauran existit 
com a realitat diferenciada i en sabrem amb més precisió el batec 
i les passions que les estimulaven.” 

Riera, Ignasi. Candel, Francesc. Pag. 39. Xarxa Cultural, 1988.

Al voltant de Candel hi ha hagut sempre personatges, podríem dir-ne antiherois que, al llarg 
de diverses èpoques, s’han vist impulsats per aquella mena de força inesgotable que genera 
la misèria i la pobresa. Alguns d’aquests noms han brillat amb força al llarg de la cronologia 
vital de Candel. El popular futbolista Eduardo Manchón, murcià d’origen, lidera juntament amb 
Candel el rànking de personatges populars que van aconseguir fer-se un nom i sortir de la 
misèria gràcies a l’esforç personal.

El mateix doctor Ribas arribà a llogar un petit pis a Can Tunis per poder estar a prop d’una gent 
que mai no havia rebut assistència mèdica.

L’amistat d’Elies Ortiz, autèntic antiheroi candelià amb la família Candel, va fer que, durant la 
guerra civil espanyola, emprengués tot sol un llarg viatge a la recerca del cosí de Candel, que 
havia estat ferit al front. Ortiz aconseguí trobar-lo i almenys passar amb el cosí de Candel les 
seves darreres hores de vida.

El pare de Manchón feia de barraquer al camp de futbol de Can Tunis, o sigui, omplint els 
dipòsits d’aigua de les dutxes dels vestidors. Quan a algun equip li faltava un jugador, el seu fill 
sortia al camp. Un bon dia, un caça-talents del Barça es fixà en ell.   

Paco Candel al 1957. (AMDSM) Elies Ortiz, gran amic de 
Paco Candel, va lluitar per a 
la millora de condicions de 
vida dels barraquistes de 
Jesús i Maria. (AMDSM).

Eduardo Manchón, jugador 
del Barça va néixer a Can 
Tunis el 1930. La foto es 
del 1953. (AMDSM)
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El mestre de Candel, José 
Maria de Cabo. 1945. 
(AMDSM)

L’Angeleta, castanyera de Port (segona de 
la dreta). 1958. (AMDSM)

Amb la seva esposa, Maruja, i una veïna a l’hort de la 
parròquia del Port. Anys 50. (AMDSM).

Mossèn Jaume Cuspinera, protagonista de la novel·la 
de Candel Hemos sido traicionados, 1949, i gran amic 
de Candel, que militava en la JOC. Candel és a la dreta 
de Cuspinera en la foto. (AMDSM).

El conegut doctor Carles Ribas, metge dels 
pobres, (1913-2000) al dispensari de Port. 
(AMDSM).

L’actual cuina de l’Escola 
parroquial de Port, va ser 
en altres temps la petita 
llar dels Candel. 1998 
(AMDSM).

Barraques de Sobre la Fossa. 1966. 
(Josep Maria Huertas Claverias).

El doctor Carles Ribas i Magrí, l’anomenat metge dels pobres, es va deixar caure per Can Tunis 
just acabada la Guerra Civil, un Can Tunis ‘tercermundista’, quan encara no existia aquesta 
definició. Candel, greument malalt de tuberculosi, va poder salvar la vida. Li van haver d’extirpar 
un pulmó i es recuperà al sanatori de Cantonigrós. La germana de Candel no va tenir tanta sort 
i va morir prematurament de la mateixa malaltia.

La Maruja és, amb distància, el personatge femení 
més autèntic i destacat en la vida de Candel. Potser 
sense que el propi Candel se n’adonés, i tal i com 
ella procurava fer saber a tothom, en el fons era 
gràcies a ella, al seu caràcter directe, que el marit 
va seguir sempre en contacte amb el vertader 
esperit dels immigrants.

Per sobre de qualsevol altre, el gran personatge en les 
obres de Candel és la barraca. Dels dos als quatre anys, 
els Candel van haver de subsistir en una d’aquestes 
construccions, que s’amuntegaven a centenars al voltant 
de la muntanya de Montjuïc. La d’aquesta fotografia va 
ser construïda amb les restes d’algun transport; s’hi 
pot llegir la destinació: Barcelona.
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Les Facetes d’en Candel

L’Escriptor

La Censura

“En mi novela Los importantes: élite, no una palabra sino una letra que se cargaron, entre 
muchas otras tonterías. Tacharon siempre la «ce» de una a la que llamaban «la Coñito». Tuve 
que transformarla en «la Moñito». 
Igualmente, en esta novela, parodiaba el nombre de un artista cinematográfico español, Jorge 
Mistral, al que llamé Jorge Mistralo. Censura lo tachó y puso en su lugar Francisco Rabalo. 
Pensarían, «como es rojo, que se chinche», pues supongo que Censura, ni en la intimidad, 
podía decir, «como es rojo, que se joda...».”

L’aparell franquista passava pel sedàs qualsevol text. Però sobretot es carregava els detalls 
fraseològics en què es feia referència política, en contra del règim òbviament, i també de 
manera obsessiva sobre sexe. Les transformacions que patien els textos eren gairebé sempre 
ridícules, però demanava als autors i periodistes un grau de perícia que, sovint, aportava als 
treballs una dosi altíssima d’imaginació i enginy lingüístic. 

Han matado a un hombre, 
han roto un paisaje.  
pàg. 16, Janés, 1956.

Els altres catalans.
1964 Edicions 62

Han matado a un hombre, 
han roto un paisaje.  
pàg. 213, Janés, 1956.

Els altres catalans. Pàg. 188
1964 Edicions 62

Han matado a un hombre, 
han roto un paisaje.  
pàg. 233, Janés, 1956.

Els altres catalans. Pàg. 189
1964 Edicions 62

Han matado a un hombre, 
han roto un paisaje.  
pàg. 254, Janés, 1956.
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Les Facetes d’en Candel

L’Escriptor

Els Altres Catalans

“Per la Diada del Llibre, quan estàvem atrafegats firmant exemplars sense parar mentre la 
primera i la segona edició s’estava exhaurint per moments, alguns que ja coneixien Els Altres 
Catalans, comentaven: Què hi diria ara el periodista que assegurava que el llibre no tindria 
sortida perquè el publicaven en català? Val a dir que hom, per bé que no tan escèptic com el 
periodista en qüestió, també n’ha quedat sorprès. És un consol saber que la gent encara viu, 
que reacciona davant dels problemes bàsics”.

Del pròleg a la tercera edició de ”Els altres catalans”, 1964

Encara més sobre els altres 
catalans, Curial, 1973.
Portada de Jordi Fornas.

Els altres catalans, Edicions 
62, (cinc edicions només 
el 1964). Portada de Jordi 
Fornas.

Els altres catalans vint anys desprès, 
Edicions 62, 1985. Portada de Jordi 
Fornas.

L’èxit de Els Altres Catalans va ser esclatant. L’assaig de 
Candel, en principi un simple escrit identitari sobre aquells 
barris oblidats del Delta del Llobregat, va obrir els ulls a 
la societat catalana. Publicat abans que res en català, el 
cop literari del llibre despertà consciències i donà veu, 
finalment, a tots aquells que, sense ser catalans, vivien i 
treballaven a Catalunya. En el seu assaig, escrit en forma 
de reportatge, Candel oferia en primera persona la seva 
experiència per parlar obertament del que sentien els mal 
anomenats “xarnegos”, fills d’aquella generació que havia 
vingut a espetegar als peus de Barcelona durant els anys 
30, i també els 50 i 60. Els andalusos, murcians, gallecs i 
extremenys vivien, aparentment, una realitat quotidiana 
perfectament desconnectada de la resta de la comunitat, 
però també de la seva pròpia d’origen. 

Candel sempre recorda que la primera edició del llibre va 
ser en català, abans que l’edició castellana. Tot i que mai 
no ha escrit directament en català, (Els Altres Catalans va 
ser traduït per Ramon Folch i Camarasa), reconeixia sense 
fàstics el valor i la importància de publicar en la llengua 
del país.

Candel havia picat el primer amb un tema 
que encara ningú del país no havia tocat. 
I qui pica primer, pica dues vegades. 
Candel havia desconcertat al contrari, i a 
més, havia aconseguit, criticant durament 
tant a catalans com a castellans, sacsejar 
consciències.
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Santa Coloma de Gramenet. (Joan Guerrero)

Immigrants arribant a l’estació de Mora la Nova. Anys 
60. (Tomàs Riva. Museu d’Història de la Immigració de 
Catalunya).

Dos presidents de la Generalitat. Tarradelles i Pujol, presenten amb Candel 
el llibre Els altres catalans vint anys després. Amb els consellers Oriol Badia 
(segon per l’esquerra) i l’editor Josep Maria Castellet (primer per la dreta). 
(Pepe Encinas).

El Palau de Missions, on eren internats els immigrants 
acabats d’arribar a Barcelona durant la postguerra. (Museu 
de la Història de la Immigració a Catalunya).

Santa Coloma de Gramenet. (Joan Guerrero). El mateix Candel cita Sta. Coloma de Gramanet 
com a exemple de la força i l’empenta d’aquells ‘altres catalans’ a l’hora de convertir, per lògica 
demogràfica, un petit nucli immigratori en un gran municipi.

Barcelona havia rebut una quantitat enorme de nous ciutadans; nous catalans que, en certa 
manera, com el mateix Candel, volien deixar de ser considerats “els altres”. Instal·lats en 
els suburbis de Can Tunis, Verdum o la Trinitat, per una banda restaven aïllats de la població 
autòctona, però per l’altra, reconeixien la necessitat d’integrar-se de manera plena i definitiva, 
gairebé com a única solució possible, no només per ells mateixos sinó pel propi país que els 
havia acollit.

Durant els anys 50, milers de persones pujaven als trens cap a l’estació de França, a Barcelona. 
Però allà els rebia la policia. Si no podien demostrar que tenien feina i vivenda, els tancaven al 
Palau de Missions, a Montjuïc. Una mena de camp de concentració que gairebé ningú no sabia 
que existia.

El President Pujol sempre ha mostrat un gran interès per 
la vida i obra d’en Francesc Candel. De fet, el novel·lista 
era la única font autèntica, la única veu de primera mà 
que podia donar notícia d’aquella nova realitat social 
immigratòria, de com estaven realment les coses en 
aquella altra Barcelona. L’amistat Pujol-Candel, que 
s’ha allargat durant molts anys, va donar resultats molt 

positius, sobretot per entendre la importància fonamental d’unes onades immigratòries que 
han transformat totalment el panorama social, econòmic i cultural de Catalunya.
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Les Facetes d’en Candel

El Periodista

“Estos artículos, escritos ocasionalmente cuando me ha convenido 
o lo he creído oportuno, inmersos entre otros de distinto asunto e 
idiosincrasia, no han obedecido a ningún plan determinado, y sí, 
más que nada, a una necesidad perentoria de ventilar ciertos 
problemas inherentes a los barrios.”

Apuntes para una sociología del barrio, Península, 1972.

Candel ha escrit i col·laborat amb articles i reportatges amb 
una quantitat ingent de material i per bona part de mitjans 
escrits de Catalunya. Des dels seus famosos reportatges de 
denúncia social a El Correo Catalán fins als articles d’actualitat 
publicats a l’Avui, l’escriptor ha donat fe de la seva vocació 
de cronista retratant aquella Barcelona que molts ciutadans 
simplement havien volgut ignorar.

Es tracta d’una obra que, en conjunt, per l’estil i la temàtica, 
comença i acaba en el mateix Candel. L’autor no va ser mai de 
cap escola ni es va inscriure en cap corrent literària concreta. 
El perfil del cronista va sempre de la mà del novel·lista de 
manera gairebé indestriable. De la mateixa forma, la seva 
obra és ara material indispensable per als historiadors que 
volen aprofundir en la Barcelona del franquisme.

Durant els anys seixanta, Candel es va convertir en el cronista 
per excel·lència que feia de pont entre aquella nova realitat 
dels nuclis immigratoris de Barcelona i la intel·lectualitat 
catalana.

Portada “Serra d’Or”. Les barraques de la 
riera Comtal. 
Portada i fotos Xavier Miserach. “Serra d’Or”. 
Maig de 1965.

Article. “Mar de hierba” (li van 
prohibir el títol  “Mar de mierda”). 
El Correo Catalán, 19 d’agost de 
1965.

“Lo que cuenta Candel: 
Teórica”, aquest article 
va ocasionar-li el primer 
expedient i la primera multa 
a Canigó de 2.000 pessetes. 
Abril de 1970.

Portada fascicle Dolça 
Catalunya. “L’altre català”– 
1968.
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Amb Josep Maria Huertas Claveria

Article “la Verema”, Avui, 21  setembre 1999

Al recentment desaparegut Josep Maria Huertas Claveria i a en Paco Candel, els unia el 
compromís amb la professió i el to de denúncia social de l’obra periodística. Però, sobretot, la 
sintonia entre aquests dos grans cronistes contemporanis de Barcelona, els venia per haver 
hagut de sobreviure escrivint en una època en què la censura actuava amb tota la seva força. 
Al igual que Candel, el Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, practicava la professió en 
favor de la llibertat, la veracitat i la proximitat, sota el vell lema de la denúncia i el compromís 
amb la lluita contra les injustícies socials. 

Article: “El día más 
largo de la batalla 
de Can Clos”, Tele/
eXpresss. 6 Desembre 
1971. L’article del qual 
estava Candel més 
satisfet.

Article. Montserrat Roig, del anonimato a la fama, amb 
il·lustració de Rai Ferrer. El Periódico, 28 juny 1990.
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Les Facetes d’en Candel

El Polític

“Más que el arte de cabalgar, en política tendrías que 
dominar el arte de descabalgar (...) El independiente, 
en política, es el que más depende de todos y de todo, 
el único que no es nadie (...)”

Un ayuntamiento llamado Ellos. Ediciones B, 1994

Candel mai no va tenir carnet. No va militar en cap partit concret. Simplement va entrar en 
política endut per una qüestió gairebé moral i un agut sentit de deure social, com a representant 
(i veu) de tot un sector que el reclamava. L’ebullició política de l’època, el trasbals final del 
franquisme, el desgavell de la transició i la necessitat també de representar el sector obrer, 
dels treballadors, amb el qual se sentia totalment identificat, el van empènyer a concórrer pel 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC); el 1977, Candel va ser escollit senador a les 
Corts espanyoles per la demarcació de Barcelona, sota la candidatura de l’Entesa dels Catalans, 
formació del PSC i del Psuc. El 15 de juny de 1977 va aconseguir, juntament amb Josep Benet 
i Alexandre Cirici Pellicer, la cota màxima d’1.260.695 de vots.

El 1979 es presentaria com a independent a la candidatura municipal del Psuc, a L’Hospitalet de 
Llobregat, i tornaria a guanyar. Fou elegit regidor de cultura a l’Hospitalet, també per la llista 
del PSUC, i es va fer càrrec d’aquest departament. La feina al capdavant de l’administració el 
deixà ben decebut. (Un Ayuntamiento llamado ellos, 1994). 

Full de propaganda de l’Entesa dels 
Catalans.

Cronologia política

1977-79 

1979

1985 

2003

Senador per l’Entesa dels Catalans, 
a proposta del PSC i PSUC. Va 
treure 1.280.928 vots. Ha explicat 
l’experiència a “Un charnego en el 
Senado”

Regidor de Cultura (PSUC) a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

Homenatge del PSUC a Candel en 
la festa de Treball.

Candel dóna suport públic a la 
candidatura municipal d’Esquerra 
Republicana.
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Caricatura de Ferreres a El Periódico

En un míting de l’Entesa, al costat 
del Socialista Josep Maria Triginer. 
1977. (Pepe Encinas). (Catalunya)

Primera vegada que Francesc 
Candel va poder votar. Franco i el 
Sant Crist encara eren penjats a 
la paret de l’escola on li va tocar 
exercir el seu dret a vot. 15 de juny 
de 1977. (Europa Press).

Saludant el nou capità general, Antonio Ibañez Freire, al passeig 
de Colón. El militar abraça Manuel Jiménez de Parga, diputat de 
l’UCD, en presència del delegat del govern, Josep Melià, i dels 
senadors Candel, Benet i Serrahima. Narcís Serra, conseller de la 
Generalitat provisional, observa l’escena. 1978. (Pepe Encinas).

Presentació de la candidatura de l’Entesa dels Catalans a La 
Font dels Ocellets. A més de Candel, podem veure Alexandre 
Cirici, Jesús Salvador i Jaume Sobrequés. 1977 (Pepe Encinas)
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El Retorn a l’Escriptura

“Vaig néixer pobre, he estat sempre pobre, continuaré essent pobre 
i pobre moriré. A aquestes hores, no espero que canviï la meva sort. 
Diguem que la corba o la sinuositat de la meva pobresa m’ha fet conèixer, 
d’alguna manera, totes les oscil·lacions d’un estat de vida comú a una gran 
majoria de gent. De mancar absolutament de tot, he passat a ser propietari 
d’un pis i titular d’una llibreta en una Caixa d’Estalvis; en sortir de la misèria del 
subdesenvolupament no he estat capaç més que d’aconseguir la misèria 
de l’electrodomèstic.”

Paco Candel
La nova pobresa

Candel encara viu al mateix barri del Port on va arribar de petit. Ha vist desaparèixer els 
escenaris de les seves millors novel·les: les Cases Baratas de Donde la ciudad cambia su 
nombre i el Montjuïc barraquista de Han matado un hombre, han roto un paisaje. Si el Grúa, el 
protagonista inoblidable d’aquesta obra, ressuscités, no reconeixeria aquell suburbi miserable. 
“Ha canviat moltíssim tot –diu Candel-; no hi ha rastre de les platges i gairebé no queden 
vestigis de Can Tunis, però encara es poden recórrer llocs que estan gairebé igual, la Colònia 
Santiveri, el Camí de l’Esparver que porta al Fossar de la Pedrera...”.

Reportatge gràfic d’Helena Encinas, realitzat el 2004.

Candel en el seu pis del carrer de la Foneria, al barri de Port, on ha seguit escrivint i publicant 
després de l’aventura política. 

Amb gairebé una seixantena de títols publicats, Candel està particularment content d’haver 
tornat a la novel·la amb El sant de la mare Margarida.

“Un s’ha d’adaptar a tot. El que m’ha agradat 
sempre és escriure, encara que últimament 
m’he tornat mandrós.”
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Candel mai no s’ha adaptat a les novetats informàtiques. 
A casa seva arribà a tenir ordinador, però el va fer 
servir ben poc, “el suficient –deia-, per saber que el 
millor és seguir escrivint com sempre, a mà i tot seguit 
a màquina”.

Els anys li han suavitzat l’òptica i ara Candel 
contempla amb nostàlgia continguda els suburbis 
on es va criar, on es convertí en “Joglar de Casa 
Antúnez”, com el qualificà el setmanari Signo, el 
1964. 

Amb el seu gat, Romualdo, un company de 
viatge “mandrós” que l’acompanyà uns quants 
anys al pis del carrer de la Foneria.

Candel contempla el passat amb 
benevolència. Un passat combatiu, gens 
fàcil, no exempt d’escàndols: va ser 
denunciat per Donde la ciudad cambia 
su nombre; censurat pel franquisme, 
que va prohibir Ser obrero no es 
ninguna ganga, i menyspreat igualment 
per alguns crítics. 

21



El Reconeixement

En un discurs emocionat i proper, el President 
Pujol va explicar la importància que havia tingut 
pel país la figura de Candel, al qual destacava per 
la barreja poc comuna d’humanisme i tenacitat 
en la seva tasca per dignificar i donar a conèixer 
als més dèbils.

Medalla d’Or de la Generalitat 2003

Paco Candel ha rebut aquesta distinció en un acte celebrat al saló Sant Jordi del Palau el  4 
de Setembre de 2003. Després de la glossa que l’escriptor Pere Baltà —actual president de 
la Fundació Paco Candel— ha fet de la seva obra, aquesta esdevé peça clau per interpretar 
el món de la immigració a Catalunya. El President Jordi Pujol li ha imposat la Medalla d’Or de 
la Generalitat, la distinció més important del govern català. Fins ara només se n’han lliurat 
divuit.

La medalla vol reconèixer l’obra literària del narrador i la defensa que sempre ha fet de la 
cohesió de la societat catalana com a un sol poble. Candel “és un dels pioners en la defensa dels 
ciutadans que viuen i treballen a Catalunya, amb independència del seu origen”, ha dit Pujol. 
La seva obra literària, “amb un clar esperit de denúncia, ha permès conèixer de prop la realitat 
social”, com en totes les seves obres.

Diversos moments de l’entrega de la medalla d’or de la Generalitat el 2003.

Josep Maria Espinàs saludant a Candel 
en l’acte d’entrega de la Medalla d’or de 
la Generalitat.

Josep-Lluís Carod-Rovira felicitant a 
Candel.
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Premis Ciutat de L’Hospitalet 2000

A la sisena edició dels Premis Ciutat de L’Hospitalet, 
amb motiu de la celebració del 75è aniversari del 
Títol de Ciutat atorgat el 1925 per Alfons XIII, el 
Premi d’Honor Ciutat de L’Hospitalet va ser atorgat 
a Francesc Candel. Regidor al primer Ajuntament 
de L’Hospitalet (79-83). Escriptor i periodista que 
ha denunciat la dura realitat dels anys 50 i 60. Va 
néixer l’any 1925, quan L’Hospitalet va rebre el 
títol de ciutat.

Medalla d’Honor de Barcelona 2004

El lliurament de les Medalles d’Honor de Barcelona 2004, celebrat al saló del Consell de Cent 
va atorgar a Paco Candel aquesta distinció, “per la seva trajectòria de ciutadà compromès, 
cívic, solidari, valent davant del poder i a favor dels marginats”. Li va imposar la Medalla 
d’Honor de Barcelona l’alcalde de la ciutat Sr. Joan Clos.

Creu de Sant Jordi 1983

Candel també va rebre la creu de Sant Jordi el 1983, condecoració que sempre ha tingut 
en gran estima. Sempre ha dit que rebre-la li va fer una il·lusió especial.

El dia que li va ser lliurada la medalla d’Honor de la Ciutat, de la 
mà de l’alcalde Joan Clos.

Fotografia cedida per l’Ajuntament 
d’Hospitalet.
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Un Cas Insòlit

En l’obra literària de Francesc Candel es fa difícil destriar el que són memòries del que és 
estrictament novel·la. Candel té ànima de reporter; la seva obra té raó de ser pel grau de 
denúncia social que s’hi respira. El lector se sent partícip d’una part de realitat viscuda; realitat 
que, sovint, és ben crua i desgraciada, al més pur estil candelià, de postguerra, de gana i 
misèria, com el que marca també el neorealisme italià. La popularitat que assoleixen els seus 
textos és deguda, sens dubte, a la claredat, senzillesa, franquesa i proximitat de les experiències 
descrites. Candel és un cas únic; no segueix cap corrent; no s’alia amb cap escola.

Fins que no apareix Candel, la Barcelona benestant, de barri alt, de més enllà e la Diagonal, 
ignorava la realitat suburbial gairebé de manera voluntària. Se sabien moltes coses dels nois 
de Sarrià que estudiaven als jesuïtes, però molt poc o gairebé res dels fills dels pagesos o dels 
obrers que vivien a les zones rurals o en els barris marginals de les grans ciutats.

Ha muerto el tío Serralto: Candel amb 
l’actor Lepe, que va interpretar l’any 
1964 El entierro del tío Serralto, un 
fragment de “Donde la ciudad cambia 
su nombre”, per la televisió alemanya.

Amb la seva dona, Maruja. 1982.

Candel a les desaparegudes barraques 
del Rec Comtal a la Sagrera. 1965 (Xavier 
Miserach).

Durant el rodatge de Victoria, una 
pel·lícula d’Antoni Ribas, on Candel feia 
del capità general Marina. 1981.

En un míting per la llibertat d‘expressió, 
demanant que deixin anar Els Joglars. 
1978. A la taula es veuen el cantant Ovidi 
Montllor i l’arquitecte Oriol Bohigas. (Pepe 
Encinas).

Al cementiri de Montjuïc, davant la tomba 
de Francesc Macià. 1983.
(Pepe Encinas)
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L’escultor Ramon Cuello li va fer un medalló 
per posar-lo a la biblioteca del barri de port 
que porta el nom de l’escriptor. 1992.

Amb uns veïns del Carrer dels Alts Forns. 
1994. (Pepe Encinas) 

En ple discurs, en 
presència de la 
seva inseparable 
companya en els 
darrers temps, Joana 
Gardés. L’empenta i 
la personalitat de 
Gardés va permetre 
impulsar i crear de 
manera definitiva 
la Fundació Paco 
Candel.

Fent un reportatge de nit amb els periodistes 
Josep Maria Huertas, Josep Martí Gómez, i el 
fotògraf Pere Monés, davant del desaparegut 
cabaret Barcelona de Noche. 1983 (Pepe 
Encinas).

Desapareixia el paisatge de la infantesa, el 
que va inspirar Donde la ciudad cambia su 
nombre i Dios la que se armó. Las Casas 
Baratas del grup Eduard Aunós van ser 
enderrocades. Abril 1998. (Pepe Encinas)

FHomenatge a la Festa del Treball, promoguda 
pel PSUC. Li van demanar a Candel que fes de 
casteller. Setembre 1985. (Pere Monés)

Amb la Joana, al Monestir de Montserrat, on 
Candel, pel seu simbolisme i dimensió de servei, 
s’ha sentit sempre especialment vinculat. 
L’entesa i l’amistat amb la Joana va permetre 
a Candel realitzar una sèrie de viatges que fins 
aleshores el novel·lista no havia pogut realitzar. 
En una d’aquestes sortides, van poder visitar 
finalment Sant Francesc d’Assís, personatge 
que sempre havia admirat.
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Qui com Candel ha explicat l’altra Barcelona?

L’obra de Candel és molt prolífica. Deixant de banda la seva important tasca com a periodista, i 
tenint en compte que alguns dels títols publicats són recopilacions d’aquests treballs realitzats 
en pràcticament tots els diaris de Barcelona, així com en desenes de revistes i publicacions.

Només ens queda assenyalar que no poques obres resten encara descatalogades i que, per 
tant, no es poden trobar a les llibreries. Sempre queden les biblioteques i el mercat de Sant 
Antoni.
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