DdG

www.diaridegirona.cat
RECICLEU-ME

DIARI DE GIRONA

DIARI CONTROLAT PER L’OFICINA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ. PROHIBIDA QUALSEVOL REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE L’ARTICLE 32,1, PARÀGRAF SEGON DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

L’APUNT FINAL
Quim Curbet
EDITOR

 quim@curbetcg.com

ELS PARAIGÜES
PERDUTS
ui no ha perdut mai un
paraigua? Sembla estrany, no perdem altres
coses tan sovint, suposo
que els paraigües no són eines essencials, ni prou valuoses per despertar les alarmes en el nostre inconscient.
Des de temps immemorials els
humans perdem paraigües o els intercanviem. L’endemà d’un dia de
pluja, les oficines d’objectes perduts
s’omplen de paraigües que la gent
només troba a faltar quan torna a
ploure. De pluja en pluja, aquests estris sense amo ploren desconsoladament, abandonats i sols.
Són paraigües de gent atrafegada,
que van amunt i avall amb paquets i
criatures, de treballadors que caminen pensant en la nòmina o el conveni laboral, o d’amants que es troben a hores convingudes. Són paraigües de clients de la Caixa o del Banc
Sabadell, que no tenen el compte
amb números vermells i que van
despreocupats per la ciutat.
La pluja decanta la vida i els paraigües es carreguen d’idees i de
raons, de misèries i de dolors, i nosaltres, alliberats de tan feixuga
càrrega, els oblidem en els indrets
més impensats, o els intercanviem
sense saber-ho, paraigües millors o
pitjors, que descarreguen damunt
del nostre cap les cabòries d’altri. Un
dia, sota un paraigua virolat –d’aquells d’un euro–, vaig començar a
xiuxiuejar renecs en japonès, mentre una senyora al meu costat anava
recitant les cotitzacions de la borsa
de Nova York i una noia, soplujada
sota un paraigua enorme, xiulava al
seu gosset amb aires de pastor...
Potser ja està bé així, la naturalesa
és sàvia i sap que de tant en tant convé barrejar.
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CONTRACORRENT

Victoria Cirlot

«El meu pare m’ha
acompanyat tota la
vida, els escriptors
no moren mai»
El setè Festival d’art independent
Pepe Sales, que va tenir lloc entre
el  i el  de gener a Girona, va
ser dedicat a la vida i obra de Juan
Eduardo Cirlot, un avantguardista
que va ser arraconat i oblidat.
Victòria Cirlot és la seva filla
Quin record guarda del seu pare?
R Un record molt potent, malgrat que
va morir quan jo tenia  anys, el
. Podríem dir que el meu pare
m’ha acompanyat tota la vida, perquè
he estat en contacte amb la seva obra
escrita. Els escriptors no moren mai, estan vius en les paraules que deixen.
P L’escriptor sí, però i el pare?
R Jo mantinc un diàleg constant amb
el meu pare. Ara bé, l’absència de la
P

persona existeix, hi és. Hi ha moments
en què el record de la seva persona es
fa molt intens.
P Despertava enveges?
R Suposo que sí. Perquè era una persona amb una immensa personalitat,
poc donat als formalismes i d’una sinceritat rotunda. Unes qualitats que no
són gaire ben rebudes (riu).
P Ser lliure es paga?
R Moltíssim, per això costa tant. Les societats creen uns patrons i t’hi has
d’amotllar. Quan algú construeix la
seva vida interior i exterior seguint el
seu propi model, sorgeixen xocs.
P Era, i és encara, més rendible apropar-se al poder?
R Més rendible per prosperar, segur.
Per a una personalitat creadora, gens.

- Preus directe d’escorxador - Carns de les nostres comarques - Qualitat i Preu –Cash de carns al tall–
> FILET DE PORC.............................................................6,80 €/kg
> MITJANA DE VEDELLA AMB OS..................................9,95 €/kg
> BOTIFARRES 2 kg.............................................................8 €
> MITJANA DE XAI..........................................................9,95 €/kg
> BISTEC CULATA CUIXA VEDELLA DE GIRONA..........8,50 €/kg
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FILLA DE JUAN
EDUARDO CIRLOT
«Em sap greu
que ni el
Govern català ni
l’espanyol
hagin
reconegut mai
el meu pare»
Victòria Cirlot
assegura que ser
lliure costa,
perquè es paga
molt car

ENTREVISTA DE

Albert Soler
GIRONA

El meu pare no s’hi va acostar mai.
Ni de lluny, vaja. El poder i el meu
pare eren les dues coses més antinòmiques que mai han existit.
P Per això és un gran oblidat?
R Home, el  li van fer un homenatge molt maco a València. I la
seva obra està impecablement publicada a Siruela. El que passa és que
mai es va instal·lar en cap àmbit ni
camarilla. Però  anys deprés de
morir encara deperta passions, tot i
que falta que sigui reconegut en
tota la seva magnitud.
P La va estranyar que li fessin un
homenatge a Girona?
R A mi no em sorprèn res (riu). De
fet, rebo constantment emails de
gent que s’interessa pel meu pare,
tant d’aquí com de llatinoamèrica.
P L’Ajuntament de Barcelona o el
Govern català l’han reconegut mai?
R Res de res. Mai. I permeti’m ampliar-ho al Govern espanyol. Em
sap molt de greu, fatal, és un horror.
Els països no poden malbaratar persones així.
P Tenia relació amb Dalí i els surrealistes. En recorda algun voltant
per casa?
R Va tenir sobretot relació amb
Andé Breton i els francesos. Pérc va
passar per casa. Però a penes els reordo, jo era molt petita.

