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e m’ha mort un
amic entranyable:

Joaquim Ferrer, una
persona culta, sensi-
ble i compromesa. El
vaig conèixer al cap

de poc temps que la revista Canigó
s’instal·lés a Barcelona. Ens va donar el
seu suport sempre.

El vaig admirar en diferents camps:
com a escriptor amb obres tan admi-
rables com Layret, El primer primer de
maig a Catalunya o La vaga del Harry
Walker de Barcelona, entre moltes d’al-
tres, on demostrava la seva preocupa-
ció per la qüestió social. El vaig admi-
rar moltíssim com a conseller de Cul-
tura, pel llegat que va deixar, per la se-
va teoria del “desplegament cultural” i
per les moltes iniciatives que va ser ca-
paç de portar a terme. Recordo que
quan va deixar el càrrec vaig escriure
un article sobre ell que es titulava Un
polític honrat. I també per ser un dels
fundadors del Reagrupament Socialis-
ta i Democràtic, amb Josep Pallach al
capdavant.

Repasso la seva vida i sempre hi tro-
bo inquietud social, i també creences
religioses. La seva carrera política és
molt ampla i molt variada: diputat al
Congrés espanyol, i més tard senador,
i també diputat al Parlament de Cata-
lunya, a més de múltiples ocupacions.

Ell i la seva dona, la també admira-
ble Rosa Domènech, estaven entre els
nostres millors amics, de Xavier Dalfó i
jo mateixa. Va morir exactament un
mes després de la mort del meu marit.
La Rosa ha estat sempre una especia-
lista en els estudis socials i en treball
social, a prop sempre dels més desval-
guts. Quan Joaquim va entrar a Con-
vergència, Rosa era socialista. No és
exemplar que essent de dos partits ri-
vals convisquessin amb tanta harmo-
nia?

Però el que més admirava de tot és
la bondat i el sentit comú, sense obli-
dar el seu catalanisme de pedra pica-
da. Joaquim Ferrer sempre serà per a
mi l’amic i mai no l’oblidaré. Diuen que
quan som morts, continuem vivint si
algú pensa en nosaltres. Joaquim Fer-
rer és doncs ben viu, amb tantes per-
sones estimant-lo. Això sí que és un
mèrit enorme i innegable.
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Keep calm
Isabel-Clara Simó

El meu amic
Quim

Diuen que quan som morts,
continuem vivint si algú
pensa en nosaltres. Joaquim
Ferrer és doncs ben viu, amb
tantes persones estimant-lo

n Carles Duarte em porta a di-
nar, com altres vegades, al res-
taurant Lázaro del carrer d’Ari-

bau. M’explica, i em dóna permís per
informar-los-en, que deixa la direcció
de la Fundació Carulla, on ha fet tanta
feina. A l’empresa Carulla de l’Ave-
crem, la que subvenciona la fundació,
hi ha canvi generacional i ell vol donar
pas a un relleu, que ja s’ha trobat. Tot
pactat, tot civilitzat. En Duarte és un
home elegant, i no ho dic només pel
barret que porta a l’hivern i els corba-
tins que es lliga al coll en qualsevol
temporada i que semblen els amplifica-
dors de la seva veu de tenor. Al Lázaro
sempre m’hi trobo en Josep M. Espinàs
i la Isabel Martí parlant amb autors de
La Campana; en Jordi Llovet, que dina
en una altra taula; en Llàtzer Moix,
que llegeix en una altra, i en Francesc
Sanuy i la seva colla de conspiradors,
que ocupen un reservat a la vista de
tothom. Avui no hi ha ningú d’aquests.
En canvi, a la taula de l’Espinàs saludo
la seva dona, la Lina Luján, simpàtica
com sempre. Jo al Lázaro procuro es-
curar els plats per si contenen el se-
cret de l’erudició i el pensament dispar
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en convivència. En Duarte m’explica
que se’n va a dirigir el CIC, la institució
de la qual depenen les escoles Thau,
Virtèlia i Elisava. Joan Triadú, funda-
dor de Thau, estaria content. També
deixa el Conca, després de cinc anys.
Carles, que ho deixes tot? M’enumera
els llocs per on es belluga, i em des-
compto. Un dia em va dir que a la nit
no dormia. Vaig pensar que era per fer
lloc a tantes ocupacions i va resultar
que de nit en Carles observa les estre-
lles. M’ha de deixar perquè l’esperen
als llocs on sempre l’esperen, i em tro-
bo al carrer amb una hora i mitja per
omplir abans d’anar a una altra cita.

Decideixo asseure’m en un bar de la
vorera en principi menys estimulant
del carrer Rosselló. Tinc per llegir l’úl-
tim llibre d’en Jordi Amat i dos de poe-
sia que en Duarte, que també és poeta,
m’ha regalat. No en puc obrir cap. Pas-
sa el gestor cultural, escriptor i patidor
de l’Espanyol Xavier Fina i s’asseu amb
mi per parlar una estona. Quan se n’ha
anat, passa en Lluís Reales, entrevista-
dor de BTV, i també canviem impres-
sions, aquesta vegada a peu dret. Veig
uns cabells albins i uns anells que
avancen, i és la periodista Núria Ribó.
La saludo però em sembla que no em
veu perquè parla per mòbil. Passa en
Josep Maria Alemany, amic de sempre.
S’asseu per explicar-me que la seva fi-
lla viu molt a prop i per xerrotejar de
les coses que ens ocupen sempre que
ens trobem. Allò no sembla la taula
d’un bar. Sembla una consulta on va
entrant i sortint gent. I jo que pago
quota a l’Ateneu per matar-hi les hores
mortes i trobar amb qui parlar... Amb
un cafè i una aigua a la intempèrie,
després d’haver dinat en bona compa-
nyia, tinc els interlocutors que vull.
Barcelona té això.

“Seus a la taula
exterior d’un bar i
tot de coneguts hi
passen pel davant

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Despatx al carrer

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch




