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Publicar memòries abans de fer els 50?
Quan arribes a determinada edat cal fer ba-
lanç. Mirar enrere i valorar la vida que has
construït, quin ha estat el seu sentit, i en el
repàs veure les persones que has estimat, els
moments que has viscut a prop. No pretenia fer
un llibre estrictament de memòries en un sen-
tit pretensiós sinó fer una celebració de la vida.

Quina és la conclusió?
M’he adonat que m’estimo la vida. El llibre ha
estat un gest d’amor, de reconeixement i de
celebració de tot el que he viscut, sense recan-
ces, sense enyor, sense tristesa.

Ho ha dividit en capítols temàtics a través dels
períodes que l’han marcat. Comença per la po-
lítica durant el moment del traspàs de la Gene-
ralitat convergent a la del tripartit.
Sens dubte va ser un moment crucial. El pre-
sident Pujol portava 23 anys al capdavant de
la institució i el resultat de les eleccions va fer
que es visqués amb molta tensió. Des de CiU
hi havia l’expectativa de mantenir la presi-
dència. I no va poder ser.

Com ho valora amb perspectiva.
Crec que tant Pujol com Maragall van actuar
amb responsabilitat. Si hi ha algun aspecte de
la política que m’interessa especialment és el
que intenta representar millor el conjunt dels
sentiments de la gent del país. Des de la políti-
ca cal mirar la gent estimant-la, no com si et
fes nosa. Sentir els ciutadans ben a prop. En
aquell moment el que calia era facilitar un re-
lleu al capdavant de les institucions del país,
amb normalitat.

No va ser fàcil.
No, però fins i tot vaig voler llegir el nomena-
ment que el president Maragall va fer dels
nous consellers, tot i haver estat secretari ge-
neral de Presidència del govern anterior.

Per què?
Perquè així es visualitzava amb tota claredat
que hi havia una continuïtat institucional
més enllà dels partits que governaven. En un
moment de crispació és important transme-
tre un senyal de normalitat. Per damunt dels
partits polítics hi ha les institucions. I els polí-
tics del govern no han d’estar al servei dels
partits sinó al servei del país.

Els dos governs tripartits han estat marcats
per la inestabilitat. Ho va preveure?
La formació dels successius governs tripartits
ha estat marcada, diguem-ne, per una certa

“Somelque
hemviscut,
somelque
hemaprès”

convulsió, que té a veure amb l’aprovació de
l’Estatut i també amb els punts de vista dife-
rents d’enfocar la defensa de l’autogovern. La
cultura democràtica ha de permetre i ha de faci-
litat que persones que tenen opinions diferents,
o no del tot coincidents, treballin juntes. Això
no és greu i, fins i tot, és saludable. Quan parlem
de CiU parlem de dues organitzacions amb sen-
sibilitats diferents en determinats temes. El fet
de la diversitat en la composició del govern no
hauria de ser un element negatiu, perquè, al
capdavall, el que ens convé és que hi hagi el
màxim de persones que se sentin representa-
des pel govern de Catalunya.

Per què tants problemes, doncs?
Potser no sempre hi ha hagut prou sentit ins-
titucional. Governar un país té moltes dificul-
tats i requereix no afalagar sistemàticament
la gent. Sovint has de prendre decisions in-
tentant tenir en compte la diversitat d’inte-
ressos i de reivindicacions...

Com s’ha de fer?
Has de ser valent i no actuar en funció del que
més crida. No té sentit! Ens ha faltat una més

gran consciència de l’àrid, fasci-
nant i complex ofici de governar.

Com cal governar?
Governar és comprometre’t, és
lluitar, no és còmode. No és una
feina alegre.

Es pot resistir la pressió?
Jo crec que està bé si com a mínim hi
ha una íntima satisfacció d’actuar
amb les pròpies conviccions. Amb la
voluntat honesta de servir el país.
Cal creure que el que fas és el que
més convé.

És un terreny impoètic per a un poeta?
Sobretot és un terreny cruel. Darre-
re la política hi ha l’afany de poder,

de protagonisme, de projecció pú-
blica de la persona. Hi ha gent que
per aconseguir-ho és capaç d’arra-
conar coses que per a mi són molt
importants. No obstant, jo hi crec
molt, en la política, i és necessari
que hi hagi persones amb una visió
humanista del que és l’acció públi-
ca. Per tant, és important que hi

hagi persones que provenen del món de la cre-
ació, de l’art, del món de la sensibilitat. Mala-
ment rai quan la política ignora les idees.

En altres capítols ens parla de mestres que ha
tingut, com Badia i Margarit i Joan Coromines.
Si parlava de celebració de la vida és per aques-
tes satisfaccions. Vaig treballar durant deu
anys amb el professor Coromines i quan era es-
tudiant de tercer vaig fer un llibre amb el rec-
tor Badia i Margarit. Badia ha estat un lingüis-
ta excepcional i d’una immensa dignitat. En
vaig aprendre moltíssim. Coromines era una
persona de caràcter més difícil, però al mateix
temps un home genial, tant des dels seus conei-
xements científics com de la seva capacitat de
sacrifici. Et marcava per la tenacitat, per l’es-
forç i per la voluntat d’aprenentatge. Som el
que hem viscut, som el que hem aprés.

❝Si hi ha algun aspecte de la
política que m’interessa
és el que intenta
representar el conjunt
dels sentiments de la gent
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Home de pau en un país so-
vint dominat pels que criden, Carles Du-
arte (Barcelona, 1959) ha gestat una obra
sòlida en els diferents àmbits en què ha
actuat. Últim secretari general de la Presi-
dència del govern de Jordi Pujol, Duarte
va ser un dels encarregats de fer el tras-
pàs de CiU al tripartit. Ens ho explica al
seu llibre memorialístic Als llavis duc una
fulla de menta (Abadia de Montserrat), un
recull de records en què la poesia sempre
és present.

L’entrevista
Carles Duarte Poeta. Director de la Fundació Lluís Carulla DavidCastillo
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Contra
la tarifa

Marçal
Sintes

Aquest empresari, com tants
altres empresaris, té proble-
mes greus i està seriosament
preocupat. S’ha reunit fa
poc amb els sindicats per
estudiar la situació. Els ha
explicat que s’acosten dies
difícils, però els represen-
tants dels treballadors això
ja ho sabien. Aquest em-
presari –que ha vist com
aquest mes de maig la fac-
turació es desplomava de
més d’un vint per cent res-
pecte al maig de l’any pas-
sat– està també enfadat,
cabrejat, amb les protestes
violentes dels transportis-
tes, que el perjudiquen di-
rectament. De fet, una de
les coses que va comunicar
al comitè d’empresa és que
la fàbrica s’aturaria un pa-
rell de dies. Està cabrejat
amb els transportistes,
però també amb les autori-
tats. No entén que els ca-
mions i els conductors de
furgonetes puguin paralit-
zar el transport tan fàcil-
ment. En un moment
d’exaltació, deixa anar: “I
si els Mossos d’Esquadra
no poden, que ho faci
l’exèrcit!”. A continuació
aborda la que és la princi-
pal exigència dels que pro-
testen: una tarifa mínima
que els garanteixi la viabili-
tat del negoci. “¿I a mi qui
em posarà tarifa?”, excla-
ma. “Perquè, si m’apugen
el preu del transport, o hi
perdo calés o bé haig d’apu-
jar els preus, i, a part que
és ven molt poc, ja tinc la
competència a sobre...”.
Em sembla que aquest em-
presari té raó. És fins a cert
punt natural que la gent,
els transportistes, per
exemple, militi en l’econo-
mia de mercat –basada en
la iniciativa i el risc– men-
tre les coses marxen bé i es
recordi de l’administració
pública quan van mal
dades, però ningú sensat
pot admetre que un sector
empri el xantatge per res-
tar estalvi davant d’una pu-
jada de costos. Més enllà de
la discussió sobre si resul-
taria o no legal, instaurar
una tarifa salvavides seria
una barbaritat.
m.sintes@hotmail.com
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