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Salvar el primer eseull

El projecte de Mancomunitat Intermunici-
pal del Bages ha superat el seu primer es-
cuJI, el de la representació linial o pro-

porcional deIs integrants en els órgans de go-
vern, bo i creant una comissió. Cal esperar que
s'Incornpleixi la dita i Que la comissió serveixi
realment per aportar Hum a la questió. Pero
tindrá feina i necessitará serenitat j l'amplada
de mires que deiern en el darrer editorial per
aconseguir-ho.

L ,esborrany d'estatuts presentat per
l'Ajuntament de Manresa cometia un
evident pecat de Iteugeresa: imaginar

que un munt d'ajuntaments convergents ac-
ceptaria així com així que el socialista de Man-
resa disposés de la meitat de membres a la co-
missió permanent de la Mancomunitat, arnés'
a més de la seva presidencia, de forma auto-
mática. Cert que hi ha ens supramunicipals, en
altres Itocs, que reconeixen estatuáriarnent el
lideratge de la ciutat quan té prop de la meitat
d'habitants del conjunt i una innegable supe-

rioritat en recursos i potencial de serveis. Cert
també que en aquests casos no es dóna el mapa
político-municipal del riostre cas, en el qual hi
ha indicis preclars d'autoria política del docu-
ment aIternatiu que una colla de petits i mit-
jans ajuntaments haurien presentat si Cornet
es feia fort en el seu esborran y . No ho féu, i el
docurnent resta impresentat.

EIS socialistes han renunciat a pressionar
pel seu esborrany en l'assemblea d'ahir,
d'on sorgí una comissió netament favo-

rable ah propósits alternatius, segons els quals
\Wtarien igual els ajuntaments de set-cents que
els de setanta-mil habitants. El que no sembla
ciar és que els socialistes acceptin fácilment te-
nir, dins la Mancomunitat, un pespolític molt
per sota, no sols del pes de la ciutat a la comar-
ca, sinó de la part de recursos econórnics i de
serveis que aportaría a lanova corporació que'
tots, d'altra banda i felicment, veuen desitja-
ble.
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Estimar amic.Xavier:
M'han dit (un altre amic meu, ,per relé-

fon) que "l'arquer solitari'[ t'havia ferit de
mort. Pero jo no m 'ho he cregut. No pas
perqué pensés que el,meir arnic em volia fer
una broma pesada, no. S'esdevé que aquestes
coses, en un primer rnornent, no ens les aca-

.... bem d'empassar. No volem creure-les. ~
Després, pero, ho he llegit al diari, certificat

pel Doctor Scopius: "La mort en punto Ma-
la pua", deia,' i' ho signava. Quin dubte em
podia quedar ara? Allá ho deia en negre so-
bre blanc (no sé perqué, la paraula escrita
sempre resulta més convincent), i també en
Jaume Vidal i A1cover parlavade "l'escrip-
tor desaparegut", que eres tu.
I ara, dones, com ho faré per contestar-te la

darrera carta, la del dia 10 de juny, ó sigui,
aquella escrita exactarnent un mes idos dies
aban s de la data fatal? On hauré d'enviar la
meya resposta? He pensat posar-la dins
una ampolla i llencar-la al mar, com si jo
fos un naufrag, perqué és així corn ara.em
sento: com un naufrago La pérdua d'un
amic ens deixa sempre una mica més de-
sarnparats en aquesta terra de naufragis.
Potser podria trarnetre-la a en Martí Royo,
l'amic que t 'acompanyava en aquest viatge
(que per tu seria el darrer), el ceramista que
hauria volgut afaiconat de nou la teya testa
esberlada amb les seves destres mans, si ha-
guessis estat pastar am b fang;o bé a la teya
amiga (la teya pacient i dolca amiga, esti-
mat Xavíer l), que ens va fer tan bona corn-
panyia quan várem recorrer els camins pol-
sosos que serpejaven entre les vinyes seques
del Priorat, aquell dia rúfol del mes de fe-
brer, te'n recordes? I després, quan ens va-
rem quedar palplantats a tocar de la font, a
la placa del monestir de Santes Creus, es-
coltant el silenci i la música de'I'aigua, tras-
. lladats, de sobte, a un món intemporal, on,

si ens hi haguéssim quedat,' probablement
no haurÍem envellit mai ni ens hauria
encalcar la reina de les ombres.r.I, encara,
'al Ce/ler·de Salomó, on varnpoder restau-
. rar les forcesarnb aquella calcetada d'anto-
logia, la primera que jo feia, i que vosaltres
amb tanta dedicació i afecte em vau brin-
dar. .. IdesprésJa visita al museu de les eines
de Pau Somoy, aquell monument al I'en-
giny huma, on vaig tenir la fortuna de co-
néixer el generós Martí, que m'ofrená la
peca terrissa esmaltada més bonica del
món, juntament amb la sevafranca amis-
tat., ,
Ells dones, podrien ser destinataris

d'aquesta lletra, perqué, si més no, sabessin
que comparteixo, junt amb la Isabel i els
meus fills, el seu dolor, pero resulta amic,
que jo, pebre náufrag, aillat en aquesta ri-
ba de l' Atlántic, no sé 0)1 són ells ara, i aixó
no fa més qudhugmentar la meya
desernparanca.. 1 '
A la teya em parlaves d 'una serie de pro-,

jectes: una estada a Itáiia, I'experiéncia ce-
rámica, elsdeu dies de la Universitat Catala-
na d'Estiu a Prada de Conflent, on feies de
coordinador de lingüística ... I também'expli-
caves que a la Universitat de Tarragona, en-
guany no et renovarien el contracte: una

, forma de castigar-te pel fet d'haver organit-
zat una vaga universitaria quan, un parell
d'anys enrera, es van produir les detencions
de 23 independentistes als Paises Catalans,
acusats dé vinculacions amb Terra Lliure,
"i aixó són coses que no es perdonen",
deies. Tanrnateix, et notava animat,'
esper ancat, com si haguessis d'emprendre
una nova etapa de la teya vida, una etapa
endolcida per l'amor i les ganes de fer co-
ses... .
Penso que potser et fará content de saber

que els companys de l'Obra Cultural Cata-

Xavíer"
Romeu, autor
de ' 'Els mites
de Bagot"

entre d'altres
obres.

lana van organitzar un acte dedicat a co-
mentar la teya obra literaria i la teya lluita
per la independencia dels Países Catalans
que tots compartim. Tu ja els coneixies tam~
bé (de quan vas venir a Buenos Aires amb
la companyia de la Núria Espert, ja fa no sé
quants anys) i sabies pro u bé l'afecte que et

. teni~n. Fins i tot, abans de conéixer-te ja
havien muntat EIs miles de Bagot i després
vam. fer una lectura escenificada de Pregun-
tes 1 respostes sobre la vida i la mort de
Francesc Layret obra -de la qual n'ets

autor junt amb la Maria Aurélia Cap-
many, i que tu consideraves important per
a la recuperació de la nostra historia.
I continuaria explicant-te coses i més co-

ses, pero no vull enganyar-me més. Sé - i
tu també ho sabies- que mai no les podrás lle-
gir aquestes ratlles. Sé també que és inútil
que la fiqui en una ampolla, la carta aques-
ta, perqué no hi ha cap possibilitat, per re-
mota que sigui, que les ones del mar la por-
tin alclot on ara reposes.
Pero, saps que faré, dones? Bastiré un

este! arnb canyes i paper de seda, idiumen-
ge vinent, si fa vent (i si no en fa esperaré un
dia que en faci), l'engegaré ben enlaire, ben
enlaire, i després, Ji enviare aquesta carta
com un "correu ". Aixó faré, i em quedaré
mirant, amb llágrirnes als ulls, com la carta
s'enfila amunt pel cordill, impulsada pel
vent.
Adéu per sempre, estimat amic.

(*)OBRA CULTURAL CATALANA
-BUENOS AIRES-
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