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m diuen que dis-
sabte passat el

president Puigde-
mont era a certa ma-
crobotiga de material
de reparacions do-
mèstiques que ca-

sualment porta el nom de l’escola que
va fundar  Walter Gropius. La Bauhaus,
la casa de construcció estatal, la va
fundar el 1919 a Weimar, a Alemanya, i
els nazis la van fer tancar. Gropius
plantejava una nova confraria d’arte-
sans lliures que posés fi a les diferèn-
cies entre artesans i artistes. I propo-
sava una reforma de l’ensenyament ar-
tístic per a una transformació de la so-
cietat de l’època. Faig aquest apunt
historicopolític perquè hi pensin. Però
tornem al president. Puigdemont hi va
anar, a Bauhaus, com molts catalans, a
comprar peces per fer bricolatge, i
aquest gest, insisteixo, tan senzill, tan
comú, et fa pensar. La imatge del pre-
sident arromangant-se per fer brico-
latge a unes setmanes de la qüestió de
confiança et fa pensar. Pensar que li
caldrà tota la traça del món per no ha-
ver-s’ho de fer sol, sense cupaires i re-

publicans. Interpretem la imatge. El
bricolatge és aquella activitat que se
sol fer els caps de setmana –dins de
casa, del pis o de la segona residèn-
cia– que consisteix a fer petites feines
de diversa complexitat. L’objectiu és
solucionar problemes domèstics, ava-
ries o la possibilitat de dur a terme
qualsevol projecte que es presenti a
casa, amb la satisfacció personal d’ha-
ver-ho aconseguit. Si s’hi té traça, el
bricolatge també és sinònim d’estalvi,
ja que es fa prescindint d’un professio-
nal que pugui solucionar el problema.
Si un mateix es compra el material ne-
cessari a un preu moderat, et pot sortir
rodó, sempre que hi tinguis la mà tren-
cada. O fer un nyap i acabar recorrent
als serveis d’un lampista, fuster o ser-
raller que et tregui les castanyes del
foc. Sempre he cregut que aquest no
és el cas del president Puigdemont.
L’he vist, i el veig, un home capaç de
muntar el país que diu que té al cap.
Ara, això no treu que em faci por que
no li acabin dient allò que serveix per
donar nom a un programa de bricolat-
ge de la tele que es diu: Ja t’ho faràs!.
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Keep calm
Martí Gironell

Ja t’ho faràs

Al president Puigdemont
l’he vist, i el veig, un home
capaç de muntar el país que
diu que té al cap

La vinyeta
Fer

reballar en aquest diari amb tan-
tes redaccions escampades pel
país té una pega, i la pega és que

no acabes de coincidir personalment
mai amb les persones d’altres centres
de treball que admires. T’has de limi-
tar a llegir-les, com un lector corrent.
Quan em vaig incorporar a El Punt de
Girona com a col·laborador vaig pen-
sar que tindria l’oportunitat d’intimar
amb Narcís-Jordi Aragó, Modest Prats,
Miquel Pairolí..., que eren els articulis-
tes que fins llavors havia llegit amb
més fruïció. Com que col·laborava des
de casa i només de tant en tant pujava
a Girona, la coincidència amb ells va
ser molt esporàdica. Amb en Modest
Prats, gairebé nul·la. Després vaig en-
trar en plantilla. El meu lloc de feina
va ser primer a Mataró i més tard a
Barcelona, i tampoc el contacte íntim
amb ells va ser possible. Tots tres han
mort. En Narcís-Jordi Aragó, dilluns.
Havia de ser un dilluns, perquè era el
columnista del dilluns.

Josep Pla té un text insuperable so-
bre Girona on ve a dir que l’esquena
dels gironins s’adapta perfectament a
l’arrencada de la corba dels arcs de la
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plaça del Vi. Jo sempre havia pensat
que Narcís-Jordi Aragó, que era alt, ca-
minava una mica encorbat per donar
la raó a Pla. O que Pla havia pensat en
ell a l’hora d’escriure l’observació,
molts anys abans de conèixer-lo. En
realitat Narcís-Jordi Aragó –grisenc,
discret– es camuflava de Girona. Si es
passejava pels carrers antics del cen-
tre es confonia amb les pedres i si no
s’hi confonia es transparentava per no
impedir-ne la visió. Era una pedra més
de la ciutat que va estudiar, lloar i
també criticar constantment. Quan El
Punt es va eixamplar pel territori i
després es va convertir en l’actual El

Punt Avui, Narcís-Jordi Aragó va se-
guir insistint en Girona en les seves
columnes del dilluns, i el dia de Sant
Narcís, patró de la ciutat, en redacta-
va una d’especialment local. No cal in-
sistir a dir, perquè ja s’ha repetit prou,
que molts cops el que és local és el més
universal. Aragó va creure sempre en
aquest principi, ja des que dirigia Pre-
sència, revista gironina projectada so-
bre tot el país.

“El gironí no és gens fàcil d’enten-
dre, a primera vista. Girona té mala
entrada.” No ho dic jo, que ho podria
dir després de molts anys de tractar
amb gironins, de prop o en la distàn-
cia. Ho va escriure Narcís-Jordi Aragó,
que, de totes maneres, seguia: “Però a
la llarga, la combinació profundament
treballada dels seus trets peculiars li
atorga un singular atractiu. El gironí i
la gironina són persones que ofereixen
seguretat, que inspiren confiança, i
que per això acostumen a suscitar ad-
miració i poden encendre afectes irre-
vocables. Un cop coneguts a fons i
compresos de debò, els gironins són
difícils d’oblidar: Girona té mala sorti-
da.” Narcís-Jordi Aragó...

“Era una pedra
més de la ciutat que
va estudiar, lloar i
criticar sempre

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Gironí Narcís-Jordi Aragó




