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El 24 de setembre passat va morir a Kobe, als 69 
anys, el catalanòfil Ko Tazawa. A l’estiu havia 
vingut a Catalunya a presentar el seu darrer lli-

bre i a acomiadar-se dels amics. Entre ells, Jordi Pu-
jol, amb qui durant anys va coincidir a Queralbs. A 
foc lent, havien anat construint una relació que es 
va mantenir fins al final, malgrat l’escàndol de “la 
deixa” pujoliana i el consegüent ostracisme de l’ex-
president. Ko Tazawa va voler tenir una darrera i 
llarga conversa amb Pujol al poble ripollès. Va te-
nir lloc al juliol, va ser enregistrada en vídeo i ara 
ha estat publicada com a llibre pòstum, L’última 
conversa (Editorial Lapislàtzuli). 

És emotiva perquè tots dos sabien que seria l’úl-
tim cop que es veurien. “En acomiadar-nos, el pre-
sident va abraçar la meva dona [la Yoshiko] i em va 
abraçar a mi. Va ser la primera i l’última abraçada 
del president. I aquelles van ser les primeres llàgri-
mes que mai li havíem vist. El president va anar bai-
xant per l’escala assistit per un ajudant. Abans de 
desaparèixer de la nostra vista, va girar-se, va aixe-
car la mà i va fer un adeu amb el gest. Nosaltres tam-
bé. Alhora, com a bon japonès, jo li dedicava una re-
verència silenciosa i molt profunda dins del cor”. 

Abans havien parlat una mica de tot, sobretot del 
Japó i també de Catalunya. Ko arrenca l’obra recor-
dant com, en els pitjors moments de l’escàndol Pu-
jol, en ple focus mediàtic i amb la premsa assetjant-
lo a Queralbs, un dia el va anar a visitar a la casa en-
voltada de càmeres. “Què volen, que em faci l’hara-

kiri?”, va dir-li aleshores Pujol, bromejant. A força 
de trobades anuals, que aviat es van convertir en 
dinars a les respectives cases d’estiueig, la relació ha-
via anat madurant al llarg de tres dècades. 

Després de les salutacions rituals, la conversa del 
juliol començava així, com si un avi oracular expli-
qués en conte: “Miri, quan jo era president de Ca-
talunya, a vegades, quan parlava als meus conciu-
tadans, els deia què havíem de fer tots plegats per 
anar endavant. Aleshores Catalunya era un país pro-
gressista, un país dins el conjunt d’Espanya amb 
molt bon nivell, però havíem de millorar. I jo a vega-
des citava exemples d’altres països, europeus o no 
europeus”. Entre ells, esclar, el Japó. “Si volem pro-
gressar hem de ser primer catalans. Catalans! Pe-
rò després ens hem d’assemblar en segons què als 
suïssos i en segons què als japonesos”. Durant els 
seus 23 anys de president, Pujol va fer tres visites ofi-
cials al Japó: 1985, 1990 i 1999. Va arribar a pren-
dre el te amb l’emperador. 

Però no tot són elogis per al país de Ko Taza-
wa. Després de lloar el miracle econòmic japonès 

gràcies al seu esperit de superació i de treball, 
surt la qüestió dels crims de guerra. “Alemanya, 
després de la guerra, va fer expiació. Va accep-
tar que havien comès tot un seguit de salvatjades 
i crims, i van demanar perdó. El Japó això no ho 
ha fet, no d’una manera tan clara [...]. Alemanya 
ha sabut fer les paus amb els seus veïns, cosa que 
no estic segur que hagi passat al Japó”. Pujol fa 
referència al temple xintoista de Yasukuni, on 
estan deïficats militars víctimes de totes les guer-
res, inclosos criminals de la Segona Guerra Mun-
dial, i, tal com afegeix el mateix Ko Tazawa, “els 
polítics dels partits conservadors, malgrat les crí-
tiques xineses i coreanes, no deixen d’anar-hi a 
retre’ls homenatge”. 

I sobre Catalunya, què? L’expresident fa un sí-
mil militar: “Tenim la línia de front desordenada”, 
cosa que el porta a defensar que “cal que l’estat ma-
jor ordeni un reagrupament. Un tancar files. No 
una reculada general, però sí potser abandonar al-
guna posició molt avançada. Massa avançada per-
què potser s’ha anat més enllà del previst o del que 
el conjunt de l’exèrcit podia fer sense deixar zones 
descobertes”. I quines han de ser ara les prioritats? 
“Una serà consolidar l’estat del benestar, és a dir, 
allò de «Catalunya serà social o no serà». L’altra, 
la de la identitat cultural i lingüística”. 

Com si fos el Pujol més primerenc, fa el doble 
discurs social i identitari: “El nacionalisme no és 
vàlid si no és abans que res comunitarisme”, i re-

marca que “l’èxit d’haver consolidat la identitat de 
Catalunya, amb la llengua com a fet determinant, 
i la convivència del conjunt de la societat” és un 
“mèrit compartit per molta gent i sectors diver-
sos”. I en aquest retorn als orígens, reivindica sant 
Pancraç, un home humil que treballava i a qui se 
li demanava “salut i feina”, molt apropiat per a una 
CDC que ell defineix com “el partit dels dilluns”, 
de la cultura de l’esforç. Però “tot pot degenerar. 
Tot està amenaçat des de dintre mateix. En tot hi 
ha contradicció o perill de contradicció”. I ell ma-
teix es diu: “Jo m’he fallat. No em refereixo per res 
a una suposada falla relacionada amb tantes i tan-
tes coses publicades contra mi i la meva família, si-
nó al fet que jo, en part, he fallat al jove que jo era. 
Aquest «jo m’he fallat» seria la meva forma d’ho-
nor”. O de vergonya, com diu l’expresident en un 
altre punt d’aquella amical conversa que va acabar 
amb un dinar cuinat per la Yoshiko i en Ko: cana-
pè de salmó fumat, escabetx de sardines a la japo-
nesa i filet de vedella a la planxa amb salsa de so-
ja, mantega i all. !

Ko Tazawa i les llàgrimes  
de Jordi Pujol
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Els llibres i les coses

Igual que els capellans en la religió ca-
tòlica, els homes d’estudi fan bé de no 
casar-se. Sant Pau predicava l’absten-

ció sexual en termes generals, però conce-
dia que, si un home o una dona experi-
mentaven passions incontrolables, el mi-
llor que podien fer era casar-se a la ma-
nera heterosexual: coses d’aquell temps. 
Per contra, els rabins de la religió jueva, 
a diferència de la catòlica i d’altres, sí que 
es casen. 

Tanmateix, hi ha hagut a la història ju-
eus ortodoxos que han preferit no casar-
se, i d’altres, com ho fan les nostres mon-
ges –així ho diuen, més que els capellans–, 
que decideixen “casar-se amb Déu”. En 

aquest sentit, hi 
ha hagut casos de 
casaments vera-
ment extraordi-
naris. Ho expli-
cava Walter H. 
Blumenthal (que 
era jueu) al llibre 
A Charm of 
Books (Harlem, 
Països Baixos, 
1961). Com el de 
Sabatai Seví 

(1626-1676), un cabalista d’origen roma-
niota, fundador del moviment sabateà, 
que afirmava que l’esperat Messies –sem-
pre esperat, perquè només arribarà al fi-
nal dels temps– era ell.  

Seví no va voler prendre muller: va pre-
ferir casar-se amb Jahvè, el Déu dels he-
breus. Però com que Jahvè és inabastable 
–té un nom impronunciable segons el 
dogma jueu, de manera que la comunica-
ció entre els dos membres de la parella 
hauria estat complicada–, aquest rabí va 
protagonitzar una cerimònia de casament 
del tot peculiar: va anar a la sinagoga, van 
treure els rotlles de la Llei i va casar-se 
amb ells, que era com casar-se amb Jahvè, 
perquè Déu és el logos, la paraula i l’Es-
criptura, tant per a jueus com per a cris-
tians (vegeu l’Evangeli de Joan). 

Van vestir els rotlles de la Torà com si 
fossin la núvia, parençosa, i Sabatai va po-
sar l’anell de desposada en un cap de l’eix 
de fusta que es fa servir per enrotllar i des-
enrotllar les Escriptures. Tota la cerimò-
nia, amb molts de testimonis, es va fer se-
guint el ritual de les noces ortodoxes ju-
eves. Això només seria una anècdota en la 
història de les cerimònies de maridatge, 
però, com hem dit, demostra l’enorme 
respecte que la religió jueva té per la “tra-
dició escrita”: de fet, càbala vol dir això. 

No deixa de causar admiració que enca-
ra hi hagi al món una religió, la jueva, que 
té una consideració tan elevada per tot el 
que està escrit, siguin Escriptures sagra-
des o no. El cristianisme, tradicional-
ment, més aviat ha estat refractari a con-
siderar la Bíblia un llibre de culte. Els pro-
testants la llegeixen força; els catòlics, 
molt poc, excepte Salvador Espriu. !

Els homes d’estudi  
fan bé de no casar-se
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Al segle XVII,   
el cabalista 
Sabatai Seví va 
decidir casar-se 
amb els rotlles  
de la Llei, perquè 
Déu és el ‘logos’, 
la paraula i 
l’Escriptura

Jordi Pujol i 
Ko Tazawa 
durant la 
conversa 
d’aquest 
estiu a 
Queralbs. 
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