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“Tots tenim dret 
a fer festa 

i tots hem de treballar 
per la convivència”

L’ENTREVISTA

Un home polifacètic
ple d’inquietuds

Joan Argenté és un home
polifacètic. Gairebé es
diria que és un home del
Renaixement. Tot un luxe
per Badalona. Lletraferit,
humanista, advocat, poeta,
traductor, home de teatre,
cinèfil i, per a sobre de tot,
badaloní. Va ser premi de
llicenciatura en dret Duran
i Bas, l’any 1953, atorgat
pel Col·legi d’Advocats de
Barcelona. Joan Argenté
és un d’aquells homes que
es fan imprescindibles allà
on són. Joan Argenté i
Artigal va néixer el 21 de
juny de 1931 al número 17
del carrer de Sant Isidre.
En aquella mateixa casa hi
ha viscut sempre. L’any
1950 va començar la seva
singladura literària publi-
cant els seus poemes a
l’Antologia Poètica
Universitària. Els anys 50
van ser marcats per la
seva activitat catalanista.
Patró de la Fundació del
Teatre Lliure, és un reco-
negut traductor d’obres
franceses i italianes. Ha
guanyat molts premis de
poesia i l’entusiasma tota
la literatura. Europeista
convençut, Argenté és
enemic de les fronteres 
i dels estats, i defensor
dels Països Catalans.

Quan el van trucar i li van dir que
seria el pregoner de les Festes de
Maig, s’ho esperava?
-No, no m’ho esperava però va ser molt
plaent. Em va trucar en Joan Mayné i
m’ho va proposar. Em va dir que la regido-
ra de Cultura, Catalina Mieras -jo li dic
sempre Catalina, que per això és mallor-
quina- i l’alcaldessa, l’amiga Maite Arqué,
hi havien donat el vist-i-plau. Agraeixo
molt la confiança.

-Quines seran les línies mestres del
pregó?
-La idea inicial del meu pregó serà molt
clara: el dret de fer festa que tots tenim i
que com a tal dret és exigible a tots els
altres, coexistint aquest dret amb l’obliga-
ció que tenim de treballar per la convivèn-
cia amb els altres pobles.

-Els últims pregoners han estat badalo-
nins del món de l’espectacle i de la
televisió. Vostè pertany a uns àmbits
més minoritaris. Apostar per vostè com
a pregoner és més arriscat?
-Potser sí que és més arriscat. Però, vaja,
no ho he proposat jo de ser el pregoner.
Efectivament, jo pertanyo al món de la cul-
tura. Però no oblidem que totes les perso-
nes que han fet el pregons anteriors
també són gent del món de la cultura. Hi
ha actors i actrius que, tot i haver sortit en
sèries populars de televisió, el que fan
bàsicament és teatre. I el món del teatre
és una cultura vivencial. I els meteoròlegs
-els badalonins Santi Parés i Tomàs
Molina- també pertanyen al món de la cul-
tura, d’un sector molt específic de la cultu-
ra que en diem ciència, que és en definiti-

va la persecució d’una veritat objectiva. En
el fons, no estem tan allunyats els prego-
ners que m’han precedit i jo mateix.

-Vostè ha viscut sempre a Badalona.
Com l’ha vist evolucionar?
-Jo sóc de Badalona però durant la
Guerra Civil vaig viure a l’Hospitalet i els
anys 1940 i 1941 vaig ser a Vilalba
Sasserra. Però, vaja, han estat dos fets
puntuals. Badalona ha canviat molt. La
Badalona de la meva adolescència dife-
renciava molt el Centre del que se’n deia
les barriades. Això s’ha anat llimant.
Encara, però, hi ha barris potser no prou
integrats, o bé que els que vivim al Centre
potser no ho hem tingut prou present, per-
què, tot això, no és mai en un sol sentit,
sinó que sempre és recíproc. Però entre
tots fem realitat la convivència.

-Quin paper tenen les Festes de Maig
en aquesta integració a la ciutat?
-Més que parlar d’integració, jo diria que
són un sentiment ciutadà local. Són una
expansió participada, multitudinària.

-Com dissenyaria les Festes de Maig?
-Les Festes de Maig, o qualsevol altra
festa, són allò que hi ha. Una festa no és,
només, sinó que ha d’existir. I l’existència
és allò que resulta ser al llarg del temps.
Jo seria un orgullós boig si pretengués fer
les Festes de Maig a la meva mida. Hi ha
coses que agraden més o agraden
menys. Una de les que m’agraden menys
és que cremem un dimoni i no pas un
figurón, que és el que el Baró de Maldà
diu que van cremar a Badalona fa més de
200 anys. Però ja està, no aniré a fer de
bomber. Seria un foll. Les Festes de Maig
són el que ara són i les hem d’estimar.

J OA N  A R G E N T É
Advocat i Poeta.
Pregoner de les Festes de Maig d’enguany


