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ot resultar contra-
dictori per part

d’un periodista estar
en contra d’un gest de
transparència com el
que acaba d’aprovar el

Parlament. Però obligar a fer públiques
les agendes dels diputats em resulta in-
necessari, poc eficient, però sobretot
contraproduent i un gest de postureig
elevat a la màxima potència. Deixeu-me
que posi un parell d’exemples. Albert Ba-
talla, alcalde de la Seu per CDC. Ahir:
“Comissió d’Afers Institucionals al Parla-
ment + reunions + enterrament de Ra-
mon Llumà, exalcalde de Solsona (EPD).”
Conec l’Albert i estic segur que el seu
ahir va donar molt més de si. A més, en
l’epígraf “reunions” hi cap de tot. Segon
exemple: Jaume Collboni (PSC): “9.30
trobada alcalde Mollet. 12 h roda premsa
ajuntament BCN. 14 h dinar àmbit espor-
tiu.” Aquesta piulada no té res de particu-
lar llevat que és del 9 de març, l’última
vegada que Collboni va fer pública la se-
va agenda. Va ser començar a negociar
la seva entrada al govern de Colau i dei-
xar de fer-ho. I des que se sap que és se-

gon tinent d’alcalde no n’ha fet ni una. En
favor de Batalla i Collboni haig de dir que
jo tampoc faria pública la meva agenda.
Mai. I no per mi, sinó pels interlocutors: hi
ha persones que es volen reunir amb po-
lítics però que, amb tota la legitimitat del
món, no volen que se sàpiga. Un polític
necessita tota la informació per poder
prendre les seves decisions, i a vegades
l’obtenció d’aquesta informació reque-
reix discreció, si no intimitat. Tres supò-
sits transversals. Primer: Sóc conseller i
una empresa es vol reunir amb mi per-
què es planteja instal·lar-se al nostre
país: si es fa pública la reunió automàti-
cament disminueix la capacitat de nego-
ciació respecte a localitzacions rivals. Se-
gon: Sóc alcalde i vull fitxar un expert en
transport públic: si revelo que m’hi re-
uneixo corro el risc que vingui algú de la
privada i li faci una contraoferta que farà
que m’acabi costant el doble contractar-
lo. I tres: Sóc diputat de la CUP i estic
muntant l’agenda de la visita d’Otegi a
Barcelona. Publico les reunions i facilito
la feina a adversaris, CNI i altres, o em
guardo informació? Si fos polític, de la
meva vida només voldria que se sabés
una cosa: 15.50 h La Riera.
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Keep calm
Jofre Llombart

En contra de
l’agenda pública

Hagi de dir que jo tampoc
faria pública la meva agenda.
Mai. I no per mi, sinó pels
interlocutors
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entura Ametller va publicar ara
fa trenta anys Summa Kaòtica,
una novel·la d’entrada i navega-

ció difícils que alguns consideren “una
obra de culte”. Mataró, ciutat on va
viure, ha organitzat un cicle de confe-
rències i actuacions per celebrar l’efe-
mèride. L’escrit de Jaume C. Pons
Alorda imprès al programa d’actes em
servirà per situar l’autor i l’obra: “Ven-
tura Clavaguera Clavaguera, conegut
com a Ventura Ametller (Pals, 1933-
Mataró, 2008), fou un personatge ab-
solutament polifacètic allunyat de les
etiquetes de l’època perquè les va su-
perar totes sense saber-ho. Treballà
com a veterinari en un escorxador, pe-
rò en realitat era un apassionat visce-
ral per la cultura, cosa que li va perme-
tre acostar-se a algunes de les figures
fonamentals de la seva època com Jo-
sep Pla, amic de l’ànima, o Salvador
Espriu, que va ser qui el va batejar
amb el pseudònim de Ventura Amet-
ller. Va conrear quasi totes les arts, a
més de les lletres en diversos gèneres
literaris, com la poesia, la narrativa,
l’assaig i la novel·la, sempre amb la ca-
pacitat de sorprendre, cosa que el con-
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vertí en un autor inclassificable d’im-
possible accés a les editorials de l’èpo-
ca i als sistemes literaris del moment.
Així va acabar convertit en un outsi-
der, una figura en contra de tot, un es-
criptor ocult i furtiu però absoluta-
ment impressionant...”

Vaig assistir al primer acte progra-
mat. Lluís Racionero, que no havia
acabat de llegir Summa Kaòtica quan
la va venir a presentar fa trenta anys,
no ho ha fet en aquest temps ni sem-
bla que la recordi. Miquel de Palol es li-
mita a repetir que en un “país normal”
Ventura Ametller seria un autor llegit
i estudiat. Jo no sé si hi ha “països nor-

mals” però en cas d’existir els confe-
renciants, ni que vagin a una ciutat
subalterna, se cenyeixen a l’enunciat,
i l’enunciat era “la significació de
Summa Kaòtica en el panorama lite-
rari català”. L’escriptor Adrià Pujol va
fer un intent d’explicar la “significa-
ció”, també pel que fa a la simbologia i
l’esoterisme que l’obra conté, però l’ac-
te, que havia començat tard com és
“normal” al país, en aquell moment es
va donar per acabat perquè al local on
érem tancaven. Vaig patir per la famí-
lia de l’autor, que està molt il·lusiona-
da. Bé, queden més conferències. Una,
demà, promet “aportar claus per facili-
tar la comprensió de la novel·la”. Tam-
bé tinc les esperances dipositades en
una altra on intervindran estudiosos i
amics de l’autor. L’exconseller Antoni
Subirà, que va ser un dels seus amics,
era a l’acte de l’altre dia. En el temps
que vam haver d’esperar perquè co-
mencés em va fer una aproximació a
la personalitat irònica, divertida i sà-
via de Ventura Ametller i em va donar
unes claus de lectura que van fer que
me n’anés a casa amb la sensació de
no haver perdut el temps del tot.

“Una sèrie
d’actes recordaran
l’escriptor Ventura
Ametller

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Summa Kaòtica




