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El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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assabento
amb estupor

que l’Ajuntament
d’Olot multarà, amb
entre 100 i 300 eu-
ros, els venedors del
mercat dels dilluns

que cridin massa. En la informació
que publicava aquest diari el 22 de
maig, Jordi Casas explica que “no-
més s’iniciarà un procés sancionador
si el venedor apuja els decibels de
manera persistent, vorejant l’agressi-
vitat”. I, és clar, em pregunto de quina
manera l’agutzil municipal decidirà
que un venedor ha apujat els deci-
bels de manera persistent. Si anirà
amb un sonòmetre recorrent el pas-
seig d’en Blay. O si serà una decisió
subjectiva, fórmula que sempre corre
el risc de ser injusta. He passejat pel
mercat d’Olot unes quantes vegades
i mai m’ha semblat que el volum dels
crits sigui ofensiu. I menys agressiu. I
penso, com alguns dels olotins que
ahir vaig veure al TN, que ens hem
tornat tan llepafils que ja ens moles-
ta tot. Però com que el mateix Casas
explica que en els darrers temps hi
ha venedors que surten de la parada

de fruita a perseguir la clientela,
mantinc un marge raonable a canviar
de parer si del que es tracta és de
preservar el respecte als compra-
dors. I, per cert, per què són concre-
tament els venedors de fruita els que
surten de la parada per perseguir els
clients? Potser és perquè hi ha mas-
sa competència de fruiteries ambu-
lants i, com que la fruita que no es
ven es fa malbé, cosa que no passa,
en canvi, amb la roba interior, l’angoi-
xa porta els venedors a ser més
agressius. Sigui com sigui, si la inicia-
tiva olotina funciona, per coherència,
s’hauria d’estendre a les zones turís-
tiques amb restaurants a tocar, en
què, si t’atures a mirar els preus, un
senyor t’insisteix perquè entris, vio-
lentant el teu espai vital. O a les boti-
gues de roba on entres a remenar i
comparar amb calma i el venedor
t’insisteix en si et pot ajudar en algu-
na cosa. Però, sobretot, proposo que
es creï la figura de l’agutzil del mer-
cat de la política, amb capacitat san-
cionadora si el venedor s’atreveix a
tractar d’idiotes els seus votants.
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Keep calm
Tian Riba

Muts a Olot

En lloc de sancionar els
venedors que cridin 
massa al mercat d’Olot, 
que multin els polítics  
que et tracten d’idiota

é, hem pogut acabar brillant-
ment i amb molt públic els ac-
tes que Mataró ha dedicat a l’es-

criptor Ventura Ametller. Me n’alegro
per la projecció de la seva obra, per la
família, que hi havia dipositat tanta il-
lusió, i pels organitzadors. Amb la
Neus Pinart, que ha format part del
comitè organitzatiu, havíem deplorat
la primera sessió, la qual només Adrià
Pujol i Marta Puigventós van poder
salvar. Marta Puigventós, a qui devem
el mèrit d’haver transcrit alguns tex-
tos de la prosa i la lletra envitricolla-
des d’Ametller, va ser present també a
la segona sessió, al costat d’Albert
Calls, lector atent de la Summa Kaòti-
ca i de la Resta Kaòtica; d’Anna-Maria
Corredor, professora de la Universitat
de Girona que ha identificat els perso-
natges empordanesos que es bellu-
guen en les dues novel·les de l’escrip-
tor nascut i crescut a Pals, i de Blanca
Codina, admiradora de l’obra del seu
avi, que n’ha estudiat la topografia i ha
dibuixat mapes minuciosos dels llocs
de l’acció. Ventura Ametller escrivia
en clau, i les claus van quedar aquell
dia revelades. El perspicaç emporda-
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nès Adrià Pujol hauria d’haver partici-
pat en aquesta taula. O en la següent,
conduïda per Joan Safont. Aquí hi va
haver el plat fort. Josep Pla i Ventura
Ametller van ser amics. Pla, que parla
d’ell en alguns textos, explica l’evolu-
ció de l’amistat en el dietari del 1964,
inclòs en La vida lenta, que Xavier Pla
ha editat. Primer Ventura Ametller és
“el veterinari de Pals” que el visita al
mas en moments inoportuns, i de mi-
ca en mica és l’amic amb qui té llar-
gues converses i que el porta amunt i
avall, i sobretot al Maresme i a Mataró,
on Ametller havia anat a viure per mo-
tius de feina. L’escultor Manuel Cu-

sachs, que ha fet en bronze els retrats
de Pla i Ametller i que va assistir a
converses entre els dos homes, va ex-
plicar que a Mataró Ametller s’hi va
sentir sempre tan desplaçat que afir-
mava que d’aquí estant notava els dies
que la tramuntana atupava el campa-
nar de Pals, i dic “atupava” perquè és
la paraula més literària que m’ha vin-
gut al cap. Xavier Pla va dir que no es
poden trobar dos escriptors més con-
traris. Pla publicava tot el que escri-
via, buscava el lector, s’exhibia, i, en
canvi, Ametller s’ocultava, s’ho com-
plicava i oblidava el lector. Els seus he-
reus han trobat centenars de carpetes
amb textos inèdits. Algunes poesies de
les més de mil que va compondre ara
han vist la llum en una “antologia d’ur-
gència”. La pregunta la va formular
Llorenç Soldevila: Pla té lectors, però
en té Ventura Ametller? La resposta
és que no, o no gaires, i la responsabili-
tat no és de la crítica ni de les capelle-
tes ni d’estranyes maquinacions sinó
de la falta de lectors en català, parlant
en general. Amb lectors majoritaris i
destres Ventura Ametller trobaria fins
i tot els que no buscava.

Els actes dedicats
a l’escriptor han
acabat de manera
brillant

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Ara que Ametller és batut

La vinyeta
Fer




