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issatge en una
ampolla de cava

català: a totes amb el
referèndum. Després
d’uns dies de displi-
cència madrilenya,

posada en escena i sobreactuada grà-
cies a la caiguda del conseller Baiget,
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras
han pitjat l’accelerador i la locomotora
catalana ha incrementat, de cop, la ve-
locitat de xoc contra la legalitat espa-
nyola. Les represàlies econòmiques
anunciades pel Tribunal de Comptes
han tingut l’efecte secundari de com-
pactar el govern, que ara és conscient i
assumeix, en bloc, que pot patir requi-
ses i confiscacions arbitràries, de la
mateixa manera i amb el mateix estil
que la llei de responsabilitats políti-
ques, de 1939, que va deixar sense ca-
sa desenes de milers de famílies, san-
cionades per suposada desafecció res-
pecte a la dictadura franquista.

L’estratègia repressiva de Madrid és
monstruosa, almenys des d’una pers-
pectiva democràtica. Només té una fe-
blesa –decisiva–, que és que obliga les

institucions catalanes a guanyar. O sigui
que, a partir d’ara, tots i cadascun dels
membres del govern, així com els alcal-
des i funcionaris, saben que un hipotètic
bloqueig del referèndum de l’U d’Octu-
bre equivaldria no només a un desastre
polític, sinó a la ruïna econòmica d’ells i
les seves famílies, de la mateixa manera
que va passar amb les confiscacions
franquistes que, vuitanta anys després,
encara no han estat retornades als seus
legítims propietaris.

El fet és que la negativa a negociar
res, sumada a la guerra bruta de l’Estat,
ha acabat generant el primer govern in-
equívocament independentista des de
1714, amb tots i cadascun dels seus
membres explícitament compromesos
amb l’objectiu de fer cas omís de la lega-
litat espanyola l’U d’Octubre. Les biogra-
fies dels nous consellers indiquen clara-
ment que no hi haurà marxa enrere i
que, per primera vegada, serà l’Estat qui
haurà d’assumir o bé la imatge de les
cues davant de les urnes o bé la foto
d’uns policies requisant, de forma coac-
tiva, les urnes que simbolitzen la demo-
cràcia. Espanya afronta el mirall turc.
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Keep calm
Salvador Cot

El tren català
accelera

Les biografies dels nous
consellers deixen clar que no
hi haurà marxa enrere i que
l’Estat haurà de triar entre
admetre urnes o requisar-les

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

mb en Llorenç Soldevila, savi en
el camp de les lletres catalanes,
havíem organitzat unes setma-

nes literàries consistents a conduir a
Mataró escriptors en actiu que es po-
guessin bellugar uns dies entre els
seus lectors. Era una mena de club de
lectura abans que aquestes reunions
tinguessin l’acceptació d’ara. A Miquel
Martí i Pol li vam llogar un hotel. A Pe-
re Calders, el dúiem i tornàvem cada
dia a Barcelona.

Ens va semblar que a Martí i Pol,
enclaustrat al seu poble de Roda de
Ter, li faria il·lusió tenir vistes sobre el
mar. L’hotel i l’habitació que li vam re-
servar n’oferia una d’esplèndida. Va
resultar que al poeta el mar l’incomo-
dava, el feia sentir desplaçat, no li
agradava. Les habitacions del darrere
de l’hotel miraven a muntanya, a la re-
lativa muntanya del Maresme, però el
canvi no va ser possible. Havíem calcu-
lat que el mar li inspiraria una poesia.
Si ho va fer, en positiu o negatiu, en
desconec el resultat. Li vam organit-
zar una trobada amb estudiants ado-
lescents. L’acompanyava la seva dona,
la Montserrat, i li van preguntar com
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ella i ell s’havien conegut. Va explicar
que un dia havia anat a visitar “en Mi-
quel”, amb el marit i els fills, i que ins-
tantàniament va decidir que, “per en
Miquel”, deixava fills i marit. Martí i
Pol feia que sí “amb aquella boca plena
de dents”, que deia en Terri. L’adoles-
cència és sensible als amors arborats, i
aquella tarda entre el públic de marina
va sorgir alguna llàgrima salada i algu-
na vocació poètica.

Llavors, l’autopista del Maresme
acabava i començava, a Mataró, amb
un embull de ponts i carrils. Una me-
na de nus de la Trinitat, a escala redu-
ïda. La rampa vertiginosa de sortida

semblava que hagués d’entrar per la
porta d’una casa: una torreta dotada
d’un pi monumental construïda quan
aquell lloc garantia viure als afores de
Mataró i en la natura. Les tres vegades
que el vaig conduir a Mataró, Pere Cal-
ders em va dir en aquell punt: “M’agra-
daria escriure un conte sobre un cotxe
que entra en una casa al moment que
tota la família és dins.” Vaig entendre
que hi entrava sense produir cap ca-
tàstrofe, pacíficament per la porta o
per una finestra, i que envaïts i inva-
sors acabaven molt amics.

El nus viari fa anys que va anar a
terra i, des de llavors, l’entrega de l’au-
topista a la ciutat es fa de manera
suau i poc agressiva per una rotonda
enjardinada. La casa va resistir, i, amb
el canvi, els seus estadants van recu-
perar, en part, la il·lusió de viure lluny
del nucli urbà. La casa acaba de des-
aparèixer en una última i voraç expan-
sió urbanística. El pi, no. El pi l’han
acomodat en una illa per a ell sol se-
gons el principi actualment vigent que
primer són els arbres i després tota la
resta. Si Pere Calders va arribar a es-
criure el conte, també ho ignoro.

“Els escriptors
Miquel Martí i Pol i
Pere Calders, de
visita a Mataró
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El mar i la caseta


