
2 | EL PUNT AVUI
DILLUNS, 15 D’OCTUBRE DEL 2018

stà bé això de
cosir ferides,

però abans s’han de
desinfectar. Perquè si
les cuses sense curar
després es podreixen.

S’ha de curar el cos social, per això cal
passar bé el desinfectant i després, és
clar, s’ha de cosir.” Recorden aquesta
frase de l’avui ministre Josep Borrell,
pocs dies abans de les eleccions del
passat 21 de desembre en què l’inde-
pendentisme va assolir una nova ma-
joria absoluta?

I aquesta altra, la recorden també?
“I mossèn Junqueras, des de la presó...
[...] A mi, quan el veig em recorda mos-
sèn Rafel, que era el capellà del meu
poble, exactament la mateixa arquitec-
tura física i mental.” Cal dir que en
aquells moments no feia ni un mes
que el vicepresident Junqueras havia
estat empresonat per haver fet possi-
ble que els catalans poguéssim votar.
De fet, mentre Borrell vomitava aques-
tes paraules, encara no l’havien pogut
visitar a la presó els seus fills, de 2 i 4
anys. Però per a Borrell, no hi ha límits.

Com no hi ha hagut límits tampoc
en totes les polèmiques que l’han
acompanyat els últims anys des de la
seva privilegiada posició com a conse-
ller d’Abengoa. Borrell, genuí represen-
tant de les portes giratòries, ja va ha-
ver de plegar com a rector de l’Institut
Universitari de la Universitat Europea
de Florència per haver falsejat els pa-
pers i haver amagat els ingressos pro-
cedents d’aquesta empresa tecnològi-
ca. Uns ingressos, tot sigui dit, ingents,
i més si tenim en compte que aquella
companyia, l’any 2015, va haver de
presentar un concurs de creditors a
causa de la seva nefasta situació eco-
nòmica.

I precisament ara hem sabut que
Borrell ha estat multat per la CNMV.
Per què? Doncs perquè sembla que el
ministre desinfectador, poc abans del
mencionat concurs de creditors, va
utilitzar la informació privilegiada que
posseïa per vendre les accions d’Aben-
goa d’una familiar a un preu molt su-
perior al que tindrien només uns dies
després. Com podeu veure, tot molt
socialista i molt obrer. Al final, potser
haurà d’acabar confessant-se, amb
tants pecats. Llàstima que mossèn Ra-
fel ja no hi sigui.

“E

Keep calm
Jordi Creus

Els pecats de
Borrell

Al final, el ministre potser
s’haurà d’acabar confessant,
amb tants pecats
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endemà que la fira Liber de
Barcelona tanqués amb unes
valoracions apoteòsiques,

obria a Besalú, diuen que potser per
última vegada per falta de suport, Li-
berisliber, una trobada d’editorials in-
dependents molt més modesta que
aconsegueix, un cap de setmana a
l’any des de fa quasi una dècada, que
centenars de lectors visquin com una
festa familiar el seu amor als llibres. A
casa, l’esperem cada tardor amb fri-
sança, i gairebé sempre trobem algun
motiu per dilapidar-hi alegrement els
estalvis que tenim. Aquest any, a la pa-
rada de l’editorial Cal·lígraf, hi vaig re-
trobar els Apunts inútils del poeta Vir-
gilio Giotti, un llibre de fa més de tres
anys que representa el millor que pot
oferir una fira descentralitzada com
aquesta: no se sotmet a cap llei de
mercat, encegada per tot allò que és
lleuger i nou; porta sòbriament enqua-
dernat a dins un dels textos més me-
ravellosos i trasbalsadors que hagis lle-
git en molt de temps; te’l serveixen en
una traducció impecable, treballada
com sempre amb estilet per Anna Ca-
sassas, i et regalen, com aquell qui res,

L’

un pròleg d’Anna de Simone, una de
les millors expertes en literatura tries-
tina, i un epíleg de Claudio Magris, tan
feliç de sentir el seu estimat Giotti
parlar en català, que no va voler ni co-
brar els drets. Té més de tres anys,
aquest llibre, ja ho he dit. Algú hi ha-
via parat compte? Malaventurats!

Apunts inútils són les notes d’un
pare que acaba de perdre els dos fills
al front rus. Del cert, només rebrà la
confirmació de la mort del fill gran, en
un camp de presoners, el gener de
1946, la data en què comença a escriu-
re un dietari que es prolongarà, amb
llargs silencis, fins a 1955; del petit, la

comunicació oficial no arribarà fins
quaranta anys després de la seva prò-
pia mort. La incertesa sobre el destí
d’aquest segon fill, per insensata que
sigui l’espera, és el que el manté viu:
potser algun dia tornarà. “Sentirem
trucar fluix a la porta, / i serà ell. I
rient i plorant / li farem petons i ell
ens en farà.” Ho escriu en un dels seus
poemes, però als apunts no es conside-
ra amb dret de covar cap esperança.
“Avui, pel carrer, tot d’un plegat en
Paolo se m’ha ficat a dins; he sentit el
fet de la seva mort amb la violència
d’una novetat.” No estem acostumats
a llegir un home que plora els fills.
Aquesta classe de dol sol estar reser-
vat a les dones. El mateix Giotti se
n’estranya tant, que només si l’escla-
fessin amb una mà, diu, aconseguiria
vessar alguna llàgrima. Aquesta inca-
pacitat per expressar el dolor és el que
fa dels seus apunts un prodigi d’emo-
ció pura, sense retocs emfàtics ni em-
belliments. És la pena sola, com un
cuc, rosegant per dins tot allò que la
vida, inexplicablement, encara li ofe-
reix: un dia radiant, uns nens que ju-
guen, el desig per una dona que passa.

“‘Apunts inútils’
són les notes d’un
pare que ha perdut
els dos fills al front
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