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L’absència d’UDC deixa orfe el
centredreta. La formació
democratacristiana intenta
articular una força centrista
amb una marca renovada.

10
anys

20
anys

El secretari general del partit
vol plegar després del 27-M. Els
promotors admeten que
Ciutadans es troba en “un
moment crític”.

El president de la Generalitat
adverteix que pretendre limitar
l’entesa entre el PP i CiU al
compliment dels pactes escrits
seria “perillós”.

Un espai orfe Crisi a Ciutadans Pujol avisaTal dia
com
avui fa...

enim d’allà: del
culte reverencial

a les forces obscures
de la natura, de l’ànsia
d’entendre-les i domi-
nar-les, d’ofrenes a

déus que en realitat no són més que
projeccions de les nostres pors anti-
gues i dels somnis que ens empenyen
cap a les estrelles que des de fa mili-
ons d’anys ens esperen en la nit. A Vall-
fogona de Balaguer, a la Noguera, cele-
bren una antiga festa pagana que ex-
plica molt bé aquests orígens. Diven-
dres la van celebrar. Quan arriba el dia
de les festes del Roser i es fa fosc, mig
poble baixa al bosc de xops i pollan-
cres que hi ha al costat del riu Segre,
als afores del poble. Hi baixen també
grups d’animació amb tambors i vo-
luntaris que couen en una foguera llon-
ganissa que, amb vi i cervesa, farà re-
cuperar les forces que a continuació es
gastaran. Enmig de la nit, s’escull un
dels arbres que han crescut al costat
del Segre, el més alt possible. Pot fer
ben bé uns trenta metres. Un dels ve-
ïns té l’honor de pujar-hi, amb botes
que es claven a la fusta i cordes, per
treure totes les branques possibles,
sota la mirada col·lectiva de la resta de
veïns en la nit. Quan l’arbre està des-
pullat, els més forts, per torns, hi cla-
ven cops de destral fins que el fan cau-
re enmig del bosc davant la cridòria
general.

Una munió de gent es posa en filera
al voltant de l’arbre, se’l posen sobre
les espatlles i el porten des del riu fins
a dins de les escoles, ajudant-se també
de cordes i del remolc que hagi deixat
algun granger. El trajecte no és fàcil i el
consum de vi i cervesa no sempre aju-
da. El xop sol arribar a les dues o les
tres de la matinada. Allà és rebut amb
ball de diables i, amb una certa sensa-
ció de caos, li posen una senyera a
dalt, l’alcen i el planten en un forat fet
per a l’ocasió. I allà estarà, presidint la
vida del poble fins a les festes de la tar-
dor, en què serà retirat.

La festa del xop de Vallfogona és
poc coneguda. Hi ha una quarantena
de pobles que per primavera realitzen
actes festius amb l’arbre com a prota-
gonista. Les falles del Pirineu tenien
també l’origen en rituals ancestrals i
ara han estat declarades patrimoni de
la humanitat per la Unesco. Que
aquests rituals de col·laboració col·lec-
tiva i de veneració i domini de la natura
estiguin vius ja entrat el segle XXI indi-
ca que hi ha alguna cosa, en algun racó
amagat, que ens lliga i ens relliga a allò
que hem estat.

V

Full de ruta
David Marín

La plantada
del xop

“Un linotipista
que va ‘inventar-se’
aquell impropi
‘intentar’

i ha una anècdota real, ben docu-
mentada, que té com a protagonis-
ta Joan Fuster. De fet, el reflex de

l’anècdota ha romàs imprès en el llibre que
recull totes les poesies de l’autor –un llibre
que n’aplega set, i que va acabar sent mig
negligit per ell mateix–. En la suite de poe-
mes “Criatura dolcíssima”, d’Escrit per al
silenci, la sisena part comença així: “Tenies
dinou anys, i a punt la joia, / i esperança de
mi en les teues galtes. / Jo t’intentava noms
o altres carícies”. El fet és que Fuster expli-
ca que, d’entrada, ell no havia pas escrit “jo
t’intentava noms o altres carícies”, sinó “jo
t’inventava noms o altres carícies”. Així
mateix ho va donar, mecanografiat, a un li-
notipista que, amb son endarrerida o pen-
sant en alguna altra cosa, va inventar-se
aquell impropi intentar. A l’autor, però,
l’errata el va captivar. Tant, que va decidir
mantenir-la en el poema, ara ja com a lliçó
definitiva. I sí, en efecte, el vers hi guanya.
“Jo t’inventava noms o altres carícies” és el
que cal esperar. Però la poesia és sorpresa,
atzar capritxós, epifania. I, doncs, amb “jo
t’intentava noms o altres carícies” la sor-
presa esclatava, efectiva. Dues sorpreses,
ben mirat. Una, deguda enterament a Fus-

H ter (“noms o altres carícies”: els noms que
donem a la persona estimada tenen sem-
pre condició de carícia). L’altra, obra d’un
anònim componedor distret.

TOT AIXÒ VE A TOMB DEL SEGÜENT. L’edito-
rial Pre-Textos acaba de publicar, en dos
bellíssims volums de gairebé 1.500 pàgines
cada un i en edició acuradíssima de Fran-
cisco Javier Díez de Revenga, la Poesía
Completa de Gerardo Diego. En un pròleg
antic, sota l’epígraf “Relatividad de las erra-
tas y de los errores”, el poeta cita dues me-
nes d’errates: les creatives i les que no ho

són. Una quarteta del seu llibre Versos hu-
manos feia: “Noche disuelta en jazmines, /
iluminada de escamas, / que pulsa en to-
das las ramas / música de los confines”.
En aquest homenatge al company de grup
poètic Rafael Alberti, Diego havia escrit,
originàriament, “que pulsa en todas las ga-
mas...”. “Era más refinado y musical las
gamas que las ramas [...]. Lo pensé y, para
evitar nuevas dudas, me detuve ante la ga-
lerada y resolví aceptar la errata con la
que el verso ganaba, si no en primor, sí en
sencillez”.

L’ALTRA ERRATA NO VA TENIR la mateixa
sort. Pertany al seu llibre Soria. El poema
va sortir imprès, de bon primer, en un diari
de la ciutat castellana. I una de les quarte-
tes deia: “La novia de los sueños / dará
vueltas, más vueltas / con el ritmo monó-
tono / de las cosas eternas”. Diego ho va ad-
vertir, i va córrer a denunciar el nyap: el
d’haver canviat la recta noria per una es-
púria novia. Potser al meu amic Anjel Lert-
xundi, però, autor d’una magnífica novel·la
sobre la condemna d’un viatge etern, Un fi-
nal para Nora, li hauria agradat més aque-
lla núvia que gira i gira eternament...

Jordi Llavina. Escriptor

Les errates creatives
Tribuna

Els beneficis de la
lectura
b El dia de Sant Jordi ja ha
passat. Els que hem llegit els
llibres de la llista podem afir-
mar que es publiquen obres
millors. De totes maneres, s’ha
de dir que el que importa és
llegir. Sigui el que sigui. La lec-
tura aporta molts beneficis.
Aporta molts beneficis, si ente-
nem el que llegim, si podem
imaginar-lo i si la trama ens in-
teressa. Els que llegeixen, en
general, es concentren més bé,
saben més, i tenen una ment
més sana! No n’hi ha prou amb
dir això dels bons lectors.
Aquesta activitat intervé de
forma tan eficaç en el desen-
volupament de la personalitat
que convé allargar-se en l’ex-
posició de les seves aporta-
cions: “Afavoreix la concentra-
ció, si la història enganxa.
Aporta vocables i continguts
que formen amb els coneixe-
ments del lector estructures o
relats llargs, que difícilment

s’obliden. Aporta valors i habili-
tats socials. Valors i habilitats
socials que integra el lector
quan s’identifica amb els per-
sonatges. Augmenta l’empatia,
és a dir, la capacitat de posar-
se al lloc dels altres, ja que el
lector viu moltes vides. I a més,
hi ha una cosa que pot impul-
sar-nos, encara més, cap a
aquesta pràctica: la lectura re-
tarda l’envelliment, Déu n’hi
do! La lectura retarda la dege-
neració de les neurones. Ah! I
redueix l’estrès. Ja sabeu que
l’estrès empitjora moltes afec-
cions neurològiques: mal de
cap, epilèpsia, insomni...
MARTÍN MARTÍNEZ
Barcelona

Radicals

b Alguns unionistes radicals
anhelarien llegir ben aviat un
parte similar al que Franco va
signar l’1 d’abril de 1939, però
en versió actual: “Cautiva y
desarmada la población sece-
sionista en Cataluña, las fuer-

zas de seguridad han hecho
cumplir la sagrada Constitu-
ción de 1978, que nos une y en-
grandece como nación única,
grande y libre.” Altres extremis-
tes voldrien anar més al gra i
enyoren una actuació a l’estil
Tejero. Tot, abans d’acceptar el
desmembrament d’una ente-
lèquia reescrita, d’un bluf de
relat, que arrosseguem durant
segles. Han sublimat una tran-
sició que va premiar els fran-
quistes i filofeixistes, estigma-
titzant les víctimes, algunes
desaparegudes encara en fos-
ses comunes al mig del bosc,
voreres de camins o racons
prop de cementiris. Amb el
desarmament d’ETA ja s’ha
vist la voluntat de comprensió
d’aquest fet. Prediquen el que
no creuen. Van dir que quan no
hi hagués morts es podria par-
lar de tot! Van donar suport al
procés de diàleg amb la guerri-
lla de Colòmbia! Però el seu
ego és immortal. Han nascut
por la gracia de Dios i volen
veure els adversaris/enemics

agenollats i rendits. Ho porten
a la sang, a l’ADN. I que hi hagi
bona gent que no vegi aquest
sectarisme?

Des de fa massa temps hem
tingut botiflers, panxes conten-
tes i analfabetisme democrà-
tic.
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze (Vallès Occidental)

El dirigisme
cultural
b És evident que, tot i els es-
forços econòmics i propagan-
dístics dels ministeris de Cul-
tura, el món de les arts visuals
contemporànies –gargots,
esoterismes abstractes i perfo-
mances– deixa indiferent la
majoria de la ciutadania. Una
vegada més, cal recordar als
polítics implicats en aquest
desideràtum que el dirigisme
cultural estatalitzat és impropi
i inacceptable en les societats
democràtiques...
JORDI PAUSAS
París
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El lector escriu


