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imecres es cons-
tituirà el nou Par-

lament de Catalunya
després de les elec-
cions del 21-D impo-
sades via article 155

de la Constitució Espanyola. L’ambient
és rar. Tot gira al voltant dels jutges, de
les interpretacions del reglament del
Parlament i del format telemàtic o per
delegació de la investidura. No s’acaba
de veure amb claredat per on pot tirar
la política catalana en cas que arranqui
la nova legislatura. Lògic i normal des-
prés de la forta sacsejada, amb empre-
sonats, exiliats i danys múltiples al vol-
tant del procés sobiranista. Tota la
classe política intenta trobar el nord.
Fa temps que el ciutadà l’ha trobat a
l’hora d’anar a votar tot dient que hi ha
la meitat de catalans independentistes
i l’altra meitat, unionistes. Davant
d’aquesta evidència la política ha de
trobar la fórmula de fer conviure les
dues modalitats. Fa temps que el ciu-
tadà no canvia el vot per molt que es
vagin repetint eleccions. A Catalunya a
diferència d’Espanya no hi ha traspàs

de vots d’un color a l’altre. De fet, han
guanyat els missatges clars. El d’Arri-
madas de Ciutadans –“jo posaré fi al
procés”– i el de Puigdemont de JxCat
–“jo seguiré amb el procés”–. Dos
missatges molt clars que a partir
d’aquesta setmana han de conviure a
l’hemicicle del Parlament. Els ciuta-
dans no han canviat el vot però res se-
rà igual a partir d’aquesta setmana a
l’hemicicle. Ha desaparegut la històri-
ca Convergència Democràtica de Ca-
talunya d’Artur Mas. Ha desaparegut
Iniciativa per Catalunya (antic PSUC).
Han desaparegut les temptatives de
l’eix socialistes-populars. Un eix de poc
èxit a Catalunya que de sempre ha tin-
gut un to amenaçador en contra de
l’independentisme i que en moments
determinats va prosperar a Euskadi
després del pla independentista
d’Ibarretxe, quan van acabar gover-
nant els socialistes amb el suport dels
populars.

Dimecres s’encetarà la nova legisla-
tura. Veurem moltes cares noves que
voldran veure en directe què es pot fer
al Parlament. Ganes de foc nou amb
uns parlamentaris que es preguntaran
“i ara què fem?”.
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Keep calm
Lluís Falgàs

Parlamentaris:
i ara què fem?

Els ciutadans no han canviat
el vot, però res serà igual
a partir d’ara a l’hemicicle

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

i ha una promoció de filòlegs de
la Universitat de Girona que va
sortir de la facultat podrida de

literatura. No de teories i cànons: de li-
teratura. La majoria van descobrir la
poesia de Josep Carner en aquell mo-
ment, i la de Carles Riba, i la de Kava-
fis, i la d’un tal Gabriel Ferrater que
parlava d’amants en una cambra de
tardor amb la persiana no del tot tan-
cada (“trenta-set horitzons rectes i
prims”) i que va fer tant d’efecte en
aquella generació jove que llavors,
també, començava a enamorar-se
pressentint els acabaments. A través
del professor Salvador Oliva, van co-
nèixer sobretot un llibre que no po-
dran oblidar per anys que passin: Di-
námica de la poesía, de Joan Ferraté,
germà del poeta que es menjava una
cama i sobre el qual Oliva, com recor-
dava amb precisió Xavier Pla, un
d’aquells antics alumnes i avui direc-
tor del Departament de Filologia, va
advertir-los que feia una obra “exigent
i difícil”, però indispensable per com-
prendre els mecanismes profunds de
la literatura. Hi ha almenys una pro-
moció de filòlegs que van aprendre a

H

llegir, a llegir bé, gràcies a aquell llibre
de Ferraté, i als seus pròlegs a les edi-
cions d’Auques i ventalls o La prima-
vera al poblet –on van descobrir el
trop fabulós de la “fal·làcia patètica”–,
i a la seva traducció de Kavafis, i a la
seva revisió d’Ausiàs March, i al seu ri-
gor de lector obsessiu que s’emmiralla
en els llibres perquè tem i alhora ado-
ra la vida. Divendres passat, molts
d’aquells vells estudiants van tornar a
la Facultat de Lletres per assistir a
l’acte de cessió de la biblioteca i el fons
documental de Ferraté a la Universi-
tat de Girona. Davant la vitrina on
s’exposaven els títols principals de la

seva obra, un company va assenyalar
la voluminosa edició de Les poesies
d’Ausiàs March i, molt baixet, va con-
fessar-me que era el primer llibre que
havia robat. Me’l vaig mirar perplexa:
el primer implicava una successió de
delictes que no li hauria mai suposat, i
després, abaixant la vista cap a les co-
bertes grises d’aquell tom de cinc-cen-
tes pàgines, vaig admirar-lo per l’audà-
cia d’haver furtat una joia tan grossa
fins i tot sota els jerseiots que gastà-
vem de joves. Robar pels llibres és una
altra classe de gana, però l’ensenyança
que rebíem en aquella època, tota, es-
tava encaminada a saciar-la, com fos.
Oliva en va dir, també divendres, “el
camí recte del saber”, i va afegir una
altra cosa, un comentari anecdòtic,
que em va arribar a l’ànima. Devia ser
el 1990 que va coincidir amb Ferraté a
Cadaqués per impartir-hi un seminari
de poesia. “Poques vegades hem rigut
tant com aquella setmana”, va mur-
murar quasi com per a si mateix.
Aquest és el poder torturant de la lite-
ratura que una generació afortunada
va aprendre dels seus mestres: no és la
vida, però hi porta.

“Una generació
va aprendre a llegir,
a llegir bé, gràcies a
Joan Ferraté

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

El ròssec dels llibres


