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ls anglesos han
quedat empanta-

negats amb el seu
propi hàmster d’ençà
del referèndum del
Brexit: un procés llarg

i penós, ple de complicacions i incer-
teses, que està deixant el país angoi-
xat i dividit. La recent manifestació a
Londres per demanar un segon refe-
rèndum va ser la més multitudinària
d’ençà de les de la guerra de l’Iraq. La
doctrina habitual dels referèndums
com a instruments de participació de-
mocràtica es basava a utilitzar-los per
demanar el consentiment final de la
ciutadania a un acord polític assolit
amb àmplies majories. Si es comença
pel referèndum sense acord polític su-
ficient s’obté un sí o un no de partida,
però queda pendent la qüestió essen-
cial del “com”. I sense saber el “com”
costa molt avaluar els avantatges del
sí o del no. En el cas del Brexit tot co-
mença amb la típica jugada d’un polí-
tic, el primer ministre Cameron: em
diuen tots els experts que, en un refe-
rèndum, el Brexit no pot guanyar de

cap manera; doncs el convoco, quedo
com un senyor, faig callar per sempre
els emprenyadors euroescèptics del
meu partit, i en surto reforçat com a lí-
der del país (a Escòcia, ni que fos pels
pèls, bé que me’n vaig sortir, pensa
l’astut Cameron). I, com sol passar als
astuts, la segona aposta li falla i gua-
nya el Brexit contra pronòstic. Els més
ardents defensors de deixar la Unió
Europea eren d’un partit xenòfob lide-
rat per un personatge patètic anome-
nat Farage (el primer líder estranger
rebut pel president Trump!). Aquell ti-
pus va admetre al cap de quatre dies
que havia mentit miserablement so-
bre els grans beneficis del Brexit i es
va quedar tan ample, orgullós de la se-
va proesa. Encara el recorden. Per ai-
xò en la manifestació per un nou refe-
rèndum molts cantaven: “Fromage,
not Farage!”, un sentit gest de solidari-
tat gastronòmica continental. I ara ve-
nen els detalls de l’acord de separació
que aprovarà (o no) el Parlament.
L’èxit seria evitar el caos i adaptar-se
a una incertesa llarga i persistent. I tan
simple que sembla tot quan es juga a
dir sí o no sense avaluar-ne les conse-
qüències.
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Keep calm
Miquel Berga

‘Brexit’

L’èxit seria evitar el caos i
adaptar-se a una incertesa
llarga i persistent

ntrar en els dietaris que va pu-
blicant Celdoni Fonoll és com
fer-ho a la Fira de Sant Ponç. Es-

tic a mitges del volum que acaba de
treure, Amb senyera d’esperança, que
abraça els anys 2015 i 2016. En se-
gueix el transcurs dia a dia: visita
parcs, ensuma olors, s’encanta amb el
vol d’un ocell, segueix el calendari fes-
tiu. És com un Joan Amades amb ano-
tacions i poesies al marge. Moltes cor-
responen a la política, de la qual
aquests dos anys han estat rics. Hi ha
de tot, com a la fira. Em decanto per la
de Sant Ponç no només perquè en Fo-
noll es recrea amb el significat del seu
cognom sinó pel to general. Cada ram
està lligat amb la bandera catalana,
“senyera d’esperança”, però no tot són
flors i violes i romaní. Entre la farigola
per perfumar les sopes i el llorer de
l’estofat la meva àvia guardava a l’ar-
mari unes solucions protegides amb
una calavera elaborades amb produc-
tes de ca l’herbolari que servien per als
cops o per als trencaments. Celdoni
Fonoll em fa pensar en aquell armari.
Quan treu el geni perquè les manio-
bres polítiques no són del seu gust o

E

no convergeixen cap als seus ideals in-
dependentistes el fonoll es torna càus-
tic o s’esbrava, en el doble sentit cor-
rent de la paraula esbravar-se.

Deixo el llibre d’en Celedoni per as-
sistir a la presentació d’Els límits de
Quim Porta, a càrrec del seu autor, el
poeta i rapsode Josep Pedrals. Quina
presentació més estranya. Pedrals re-
cita, canta, fa comèdia, sembla que no
s’acabi de prendre seriosament el seu
llibre... És un llibre o en són dos? És
una novel·la? Un assaig? Un aplec de
poesies? Primer em desconcerta, des-
prés m’enganxo en el joc. En aquest
país hi ha de tot, les fires són diverses,

en podem estar contents.
La revista Destino que llegia de jove,

com que no podia dedicar totes les pà-
gines a l’actualitat i a la política perquè
la censura ho impedia, es va empescar
uns números més o menys monogrà-
fics dedicats a fets històrics. Com que
anaven a càrrec de Nèstor Luján, Luis
Bettonica, Josep M. Ainaud de Lasarte,
Martí de Riquer o Joan Perucho, s’en-
tén que eren escrits de forma divulga-
tiva, amena, amb la pipa a la boca i
com si fos un club anglès. La revista
Historia y Vida en té l’origen. Més cap
aquí, Sàpiens i Descobrir, també. Ara
surt Història mundial de Catalunya,
un llibre de mil pàgines dirigit per Bor-
ja de Riquer que presenta els “mo-
ments estel·lars” del país, des de les
pintures rupestres del Priorat fins al
“procés”, passant per l’expansió medi-
terrània, els encerts i disbarats diver-
sos, el 0-5 del Barça i Floquet de Neu.
L’equip que l’ha redactat és dels mi-
llors, la divulgació s’imposa, es pot lle-
gir seguit o saltat. Fuma la pipa, Borja
de Riquer, o només era el pare? El lli-
bre n’està impregnat. Realment, al
país hi ha i hi ha hagut de tot.

“Celdoni Fonoll,
Josep Pedrals, Borja
de Riquer... la fira
completa

Vuits i nous

Tenim de tot
Manuel Cuyàs
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