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hir es va presen-
tar a l’Institut

d’Estudis Catalans El
pont retrobat, un llibre
que recull l’obra en
català del sard algue-

rès Antoni Simon Mossa. Simon Mos-
sa va ser un personatge inimitable, un
gran estudiós i apassionat polític que
va imaginar una confederació dels Pa-
ïsos Catalans, Còrsega i Sardenya. Ell
en deia l’aliança federal mediterrània,
una idea que en vida seua semblava
absolutament utòpica i que curiosa-
ment, o no, ara podria començar a
apuntar.

Els governs de Còrsega i Sardenya,
en efecte, han iniciat una col·laboració
conjunta que està fent molt soroll. El
nou govern cors està en mans d’una
coalició de sobiranistes i independen-
tistes i les relacions amb el govern
sard són excel·lents. El més interes-
sant, però, és que tots dos governs ja
han anunciat una cimera aquest mes
mateix amb el govern de les Illes Ba-
lears, per tal d’incorporar-lo al pacte i
fa pocs dies el president cors es va en-

trevistar a Barcelona amb el president
Puigdemont.

Una de les aparents sorpreses que
sol mostrar la geopolítica és la consis-
tència de la geografia i de la història.
Poden passar segles, que de sobte al-
guna cosa fa que vells dissenys i àrees
que semblaven perdudes per sempre
més retornen amb la força del que és
natural. Avui en dia qualsevol cosa és
possible. Abans no. Per això que els
catalans fèiem nostre el camí de la
mar cap a Sardenya en el fons el que
estàvem explorant era el camí natural.
Castella quedava molt lluny.

Avui les comunicacions modernes
ho han canviat tot i Madrid està a dues
hores de tren. Però això no impedeix
que els espais naturals puguen renài-
xer, precisament perquè són naturals.
I aquest és el cas, claríssim de la Medi-
terrània occidental. El nostre país, el
país dels occitans i com a mínim Còr-
sega i Sardenya tenen uns interessos
comuns que la pertinença a estats di-
versos ha dissimulat. Però que poden
renàixer i fer-se evidents en qualsevol
moment, tal com somiava Antoni Si-
mon Mossa.
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Keep calm
Vicent Partal
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El nostre país, el país dels
occitans i com a mínim
Còrsega i Sardenya tenen
uns interessos comuns

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

uan vaig llegir que l’Ajuntament
de Barcelona volia exercir una
mena d’intervencionisme sobre

el bar Zurich de la plaça de Catalunya
de Barcelona em vaig pensar que les
autoritats municipals, patint pel con-
fort dels turistes i els nadius que s’as-
seuen en massa cada dia a les cadires
exteriors de l’establiment, proposaven
un canvi de mobiliari. Les cadires i les
tauletes del Zurich estan elaborades
amb un alumini que a l’estiu fa que el
cul i l’esquena dels usuaris es rostei-
xin a tires com si s’exposessin a la
graella de sant Llorenç i que a l’hivern
sembla un serpentí que estigués con-
nectat amb el congelador de darrere el
taulell de la casa. Com que aquest ma-
terial és molt lleuger, les cadires i les
taules sempre ballen per alguna pota i
així que fa una mica de vent les que no
estan ocupades es posen a caminar
per la vorera com si anessin a passe-
jar. L’altre dia vaig anar a veure Al tea-
tro con De Filippo, l’obra que es repre-
senta al Lliure. A l’últim acte surt una
taula que es desplaça sola i jo en comp-
tes de creure que era un truc de màgia
la vaig prendre per una taula del Zu-
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rich una tarda d’airet. Però la inten-
ció, immediatament ho vaig saber, no
és obligar a encoixinar o fer més sòlids
els setials on la gent es passa tantes
hores, sinó que l’Ajuntament vol que
hi hagi menys taules i menys cadires
ocupant la vorera del Zurich. He que-
dat parat. Jo entenc que la reducció
s’apliqui als carrers estrets o als que,
essent amples, es fan intransitables de
tantes terrasses de bars i restaurants
com hi ha. Però la plaça Catalunya? Si
precisament sempre que hi passo pen-
so que hi falten bars, taules i cadires.
Fixin-se que el Zurich compleix dues
funcions: és un bar que va bé per que-

dar amb algú perquè no té pèrdua i to-
tes les línies de metros, autobusos i
trens hi conflueixen, i és també un lloc
per veure la gent com passa. Sobretot
la gent que surt de la Rambla o hi en-
tra. Ara: des del Zurich hi ha cap altra
visió estimulant? Cap altra, perquè ja
s’ha dit prou que la plaça de Catalunya
és un garbuix arquitectònic i urbanís-
tic al qual només faltava el transatlàn-
tic sense llums d’El Corte Inglés per
suggerir el naufragi visual de l’indret.
Tant a la vorera del cantó de mar com
a la del cantó de muntanya, que són
llocs hostils perquè estan ocupats per
bancs opacs, els provaria l’animació
que els bars aporten. O sigui que si jo
fos del Zurich demanaria a l’Ajunta-
ment que incentivés la competència i
li demanaria sobretot que posés ordre
i harmonia en aquesta plaça, a la qual
ni el mateix Cerdà ni després Puig i
Cadafalch o Oriol Bohigas quan era a
l’Ajuntament van saber quins tractes
donar. Sempre, és clar, que el Zurich
es comprometés a la vegada a fer-nos
seure com uns senyors i no haver de
perseguir la taula que se’ns escapa
amb la Coca-Cola i les olives a sobre.

“A la plaça de
Catalunya no li
sobren bars sinó
que n’hi falten

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

El Zurich




