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a retòrica actual
de Pedro Sánchez

al Congrés dels Dipu-
tats ens indica que el
PSOE ha extret una
lliçó molt concreta

del resultat de les eleccions andalu-
ses. Al carrer Ferraz de Madrid po-
drien haver reflexionat sobre els moti-
us pels quals bona part de l’electorat
d’esquerres va decidir quedar-se a ca-
sa aquell diumenge, però això requeri-
ria esforç, capacitat per a l’autocrítica
i, conseqüentment, haver de prendre
algunes decisions dràstiques i sacrifi-
cades. Seria demanar massa. Final-
ment, els socialistes han considerat
que els resulta molt més senzill lliurar-
se, amb encara més passió, a la baca-
nal de l’autoritarisme i l’anticatalanis-
me que hi ha desfermada a Espanya
des que vam gosar qüestionar-ne
l’statu quo i vam decidir-nos a exercir
els nostres drets. Els 12 diputats de
Vox a les eleccions andaluses hauran
esdevingut els més rendibles de la
història. Un 11% dels vots en un parla-
ment autonòmic han aconseguit des-

plaçar tot l’arc parlamentari estatal
cap a les tesis més ultramuntanes i
testiculars. No sabem si ha valorat, el
PSOE, que per fer el discurs dels seus
adversaris ja hi són els seus adversa-
ris, que compten amb més tradició en
aquest negoci, però en tot cas és el
seu problema. El que sí que queda
ben clar, després de tot això, és que
l’Espanya “fraternal” que alguns van
anunciar amb entusiasme, per oferir
una il·lusió alternativa a l’independen-
tisme durant la darrera campanya
electoral estatal, és una quimera. No
hi ha govern espanyol possible més
favorable a la qüestió catalana que
l’actual. El president en té el càrrec
gràcies al vot de l’esquerra i de tots
els partits independentistes i autode-
terministes representats al Congrés.
No només l’era de germanor que tot
ho havia d’arreglar no ha arribat, sinó
que el titular de La Moncloa ha decidit
fer-se perdonar aquest pecat deixant
entrar Vox per la porta de servei del
palau presidencial. Que els que s’ho
van creure en prenguin nota.
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Keep calm
Andreu Pujol

El PSOE i la
lliçó andalusa

Un 11% dels vots en un
parlament autonòmic han
aconseguit desplaçar tot l’arc
parlamentari estatal cap a
les tesis més ultramuntanes i
testiculars ssisteixo, al centre cultural Can

Palauet, a l’homenatge a Albert
Pera, mestre magnífic de català

una pila d’anys, ja en el franquisme,
escriptor de contes i poeta. Té la salut
atropellada, i la filla l’acompanya em-
penyent-li la cadira de rodes. La filla és
Marta Pera, traductora eminent, una
de les millors i més celebrades d’ara.
El germà de l’homenatjat és l’actor
Joan Pera. Durant l’acte recita poesies
escollides de l’Albert. Hi intervé Pere
Solà, representant del Club d’Opinió
Jaume Llavina del qual Albert Pera és
membre i que és una entitat mig ama-
gada però molt viva que organitza de-
bats i conferències restringides als so-
cis. També, Segimon Garcia, rector de
Sant Josep. Albert Pera és un gran
cristià que fa serveis sostinguts a la
parròquia. Joan Salicrú, codirector de
la revista Valors, li agraeix les poesies
que número a número hi ha publicat.
Diu que ja fa quinze anys de la revista.
Quedo parat. Tants que la rebo cada
mes a casa? Carles Estapé, president
de l’Òmnium de Mataró, li pondera la
feina pedagògica, desenvolupada pre-
ferentment a l’entitat. La filla llegeix
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una narració del pare, escollida entre
les que s’han aplegat en un llibre que
avui es presenta. Tanca l’alcalde, Da-
vid Bote. Roser Trilla ha estat una
mestra de cerimònies delicada i eficaç.
Albert Pera, que diu unes paraules
d’agraïment al final, havia demanat
una sessió curta perquè es cansa. Tres
quarts, i al carrer. Tot anés així.

Som molts, alguns no han pogut en-
trar, però som els de sempre. Li dic a
Lluís Josep Comeron: “Els directors de
cine canvieu els extres perquè sembli
que diferents escenes situades en un
mateix lloc passen en dies diferents,
però aquí a Can Palauet els extres som

pertinaços, com en una producció cur-
ta de pressupost.” No només sempre
som els mateixos sinó que seiem a les
mateixes cadires. Fa l’efecte que ens
hi passem el dia esperant que per la
taula vagin circulant avui una historia-
dora que ens ha de parlar de la pirate-
ria, avui un investigador de la repres-
sió franquista, avui... Avui hem vingut
a homenatjar Albert Pera.

No va ser mai professor de català
meu. Jo soc de “l’escola” Manuel Cla-
riana i Joaquim Arenas. Però el conec
i hi he simpatitzat tota la vida. Havia
regentat una llibreria. Un dia me’l vaig
trobar pel carrer i em va dir: “L’he tan-
cada, m’he jubilat; em deien que
l’enyoraria i soc l’home més feliç del
món.” Va multiplicar els poemes, les
narracions i la correcció de textos i es
va dedicar a assistir a tots els actes
culturals de la ciutat que valguessin la
pena. Sobretot a les presentacions de
llibres a la Dòria i també a Can Pala-
uet. Es va convertir en “els de sem-
pre”, només que més actiu: pregunta,
inquireix, opina... Dilluns vam córrer
les cadires una mica perquè segués en
posició central, a primera fila.

“Homenatge al
professor de català,
corrector, narrador
i poeta

Vuits i nous

Albert Pera
Manuel Cuyàs
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