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amb el ministre socialista
Josep Borrell al capda-
vant, i d’una manera molt
discutible, va decidir que
hi posarien una autopista
de pagament utilitzant el
traçat de l’autovia previst.
I pràcticament no queda
espai per fer una altra via.»

–I quina va ser la res-
posta de la Generalitat?

–«Li reconec que vaig
actuar d’una forma una
mica quixotesca. No po-
díem fer canviar de parer
l’Estat, però sí que podíem
intentar equilibrar el terri-
tori, i vam canviar la idea
inicial que teníem de fer de
pagament el túnel de Par-
pers. Com a maresmenc i
coneixedor de la realitat de
la comarca, vaig argumen-
tar-ho dient que no podia
ser que al Maresme s’hi ar-
ribés amb peatge des de
Barcelona, se’n sortís cap
a Girona amb peatge i tam-
bé s’hagués de pagar per
anar a l’interior via Grano-
llers. Veig complicat tro-
bar una solució ara, quan
la xarxa de carreteres és
més gran i hi circulen més
cotxes. Però cregui’m que
no és un problema nou.»

–L’altra gran assigna-
tura pendent del Mares-
me en matèria de mobi-
litat continua sent el
tren. Alguns sectors de-
fensen que es faci sub-
terrani.

–«També s’havia parlat
de traslladar-la al costat de
l’autopista. Però, perso-
nalment, crec que no
s’hauria de fer. Encara se-
pararia més. El Maresme
és llarg i estret, i el trasllat
representa una inversió
que em consta que no es

troba entre les prioritats de
cap administració compe-
tent.»

–I què s’hauria de fer?
–«El tren no va mala-

ment, al Maresme: surt un
comboi de Mataró cada
deu minuts cap a Barcelo-
na i triga a arribar-hi poc
més de mitja hora; en can-
vi, si s’agafa el cotxe en
hora punta per anar a Bar-
celona, es trigarà molt
més. Ara, que quedi clar
que les cues de cotxes no
són problema del Mares-
me, sinó de l’entrada a
Barcelona.»

–Però el missatge que
s’ha de fer més ús del
transport públic sembla
que no arriba al ciutadà.

–«I tant que hi arriba!
Que no van plens els
trens? Si de cas, el proble-
ma és que cal afegir-hi va-
gons o posar més trens, i
no pas que no es fa ús del
transport públic.»

–Fem un salt cap al
nord de la comarca, un
espai on el turisme té un
pes específic en l’econo-
mia.

–«El Maresme no havia
estat mai una comarca tu-
rística, sinó d’estiueig,
cosa que era diferent. Hi
havia les cases dels esti-
uejants de Barcelona en
llocs com ara Tiana i Cal-
des, i això es va mantenir
durant molts anys. És allò
que els del poble en diuen
la colònia. El fenomen del
turisme va començar a
agafar força a Calella.
Santa Susanna, que ha fet
un gran esforç per situar-
se en el sector, llavors nin-
gú no la coneixia i els tu-
ristes hi passaven de llarg.

L’exemple de Calella és de
llibre i va ser el motor del
sector. Durant aquests
anys, el turisme ha estat i
és encara molt important.
Ara, que el meu Maresme
era el Maresme pagès i in-
dustrial.»

–Uns sectors en clara
davallada.

–«És cert, però era el
meu. A Premià de Dalt, la
fàbrica dels Vilà. A Teià
n’hi havia una pila, com
ara la de Can Bassols. A
Mataró, no cal dir-ho. Ca-
lella i Malgrat de Mar tam-

bé eren industrials. Tot-
hom treballava al tèxtil o
al camp. No hi havia gaires
opcions, tampoc.»

–Noto una certa nos-
tàlgia en el seu discurs...

–«La nostàlgia existeix
sempre. Qualsevol perso-
na de 77 anys ha de poder
recordar el passat amb una
certa enyorança. Li expli-
caré una anècdota. Els
meus pares es van conèi-
xer a la Cisa, a missa de
dotze. En aquell temps, no
hi havia res construït, no-
més el santuari, la masia,

un terreny dolent de sauló i
quatre garrofers. Res més.
Jo enyoro aquella Cisa.
Ara, a part de l’enyorança,
avui al Maresme s’hi viu
molt millor que abans.»

–Em parlava també
del Maresme pagès...

–«Cert. En el meu llibre
dic que sóc un romàntic
del regadiu. Al Maresme,
tot allò que no era regadiu
era vinya o garrofers. El
canvi de paisatge més gran
de la comarca ha estat el
bosc. Aquests boscos que
tant valorem ara no exis-
tien en la meva època. Al
seu lloc hi havia terrenys
erms, vinya o garrofers.
Abans, la subsistència era
la prioritat de la gent i calia
aprofitar el màxim la terra
per obtenir el que fos. Sap?
El grau de riquesa o de
benestar d’una societat es
pot mesurar en part per la
distància que hi ha entre el
poble i el terreny cultivat
més llunyà. Quan més mi-
sèria hi ha, més lluny ha
d’anar la gent a buscar el
menjar. Passada la guerra,
al Maresme s’hi va plantar
blat, perquè calia fer pa i
moniatos i patates. Les fa-
moses Mataró Potatos!
Després va venir la flor,
que, quan va començar, els
pagesos tradicionals es
van fer un tip de riure, i poc
després anaven als camps
a robar esqueixos. També
els productes de l’horta,
els pèsols, els enciams, la
maduixa, la mongeta... Pe-
rò, sobretot, flors i plantes
ornamentals. Ja ho veu,
història petita, però histò-
ria viscuda.»

–El Maresme és terra
d’acollida, però fins a

quin punt es podrà
mantenir el ritme?

–«Aquest no és un pro-
blema propi del Maresme.
És una pregunta que s’ha
de fer tot Catalunya. Lle-
gia fa poc que al municipi
lleidatà de Guissona ja hi
ha més població immigra-
da que no pas autòctona.
No sé per què costa tant
fer-se la pregunta de si
amb aquesta situació po-
drem mantenir la nostra
identitat de país.»

–No n’hi ha prou que
els infants aprenguin ca-
talà a l’escola?

–«Sort de la immersió
lingüística! Ara, quan sur-
ten de l’aula ja no el fan
servir tant, tot i que el sa-
ben parlar i l’entenen. Ne-
cessitem que la gent nou-
vinguda s’integri, que par-
ticipi dels nostres costums
i que els faci seus. Escolti,
de Pujol Soley ja no en
queden gaires. Potser ne-
cessitem Martínez Pérez
o, millor, Martínez Pujol.
Ja va costar molt la inte-
gració de la immigració
espanyola. Catalunya és
un país magnífic i exem-
plar quan es tracta d’as-
censió social. Miri si l’és
que al nostre país ningú ha
piulat, o ho ha fet poca
gent, quan el president de
la Generalitat s’ha dit
Montilla. En canvi, encara
avui no seria possible que
un president de l’Estat es-
panyol es digui Puig o
Carbonell. Hem fet una
bona feina, però hem de
ser conscients que tenim
un punt de fragilitat en
aquesta convivència que
no aguantarà segons quina
pressió social.»

Jordi Pujol i Soley. EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Pujol, en un altre moment de l’entrevista. / QUIM PUIG

EL TURISME

L’exemple de Calella, com a
pionera del turisme, és de llibre,

i va ser el motor del sector

LA COMARCA

És cert que enyoro el Maresme
d’abans, que era el meu, però

ara s’hi viu molt millor

LA IMMIGRACIÓ

Em pregunto si amb l’arribada
massiva d’immigració podrem
mantenir la identitat de país

PUBLICITAT

ANNEXES, SL
NECESSITA VENEDOR/A

Important magatzem de venda a l’engròs d’articles de gènere
de punt necessita incorporar venedor/a, per a la zona del
Maresme i rodalia.

Es requereix:
- Persona dinàmica, amb ganes de superació i creixement.
- Conèixer el sector (no és imprescindible).
- Vehicle propi.
- Edat entre 25 i 45 anys (aproximadament).
- Viure a la zona del Maresme.

S’ofereix:
- Alta a la Seguretat Social.
- Àmplia cartera de clients.
- Important retribució en funció de la seva vàlua: 

fix + comissions.
- Treballar en una de les millors empreses de Catalunya del ram.
- Màxima discreció als possibles interessats.

Es valorarà:
- El fet de conèixer el sector.

Interessats, truqueu al tel. 93 872 71 11
i demaneu per Josep Oriol.
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� El poeta, dramaturg i
expert en Picasso Josep
Palau i Fabre (Barcelona,
1917) està ingressat a
l’hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona i el seu
estat és greu. Segons es va
fer públic ahir, Palau va ar-
ribar a aquest centre el dia
11 passat provinent del seu
domicili a Caldes d’Es-
trac, on viu des que es va

inaugurar la fundació que
porta el seu nom, al maig
del 2003. Es dóna el cas
que aquell mateix dia ha-
via de participar en l’acte
de presentació de la seva
obra Don Joan, dirigida
per Hermann Bonnín en
castellà i que es va estrenar
el 14 de febrer passat al
Teatro Español de Madrid,
dirigit per Mario Gas.
Avui se’n fa la darrera re-

presentació.
La salut de Josep Palau i

Fabre, que el 21 d’abril
compleix 91 anys, s’ha
ressentit en els darrers
anys com a conseqüència
de les sessions de diàlisi
setmanals a què s’ha de
sotmetre per una disfunció
renal. Tot i això, el poeta
s’ha mantingut actiu i ha
promogut l’organització
de diferents actes a la fun-

dació de Caldes i ha estat
present en diversos esde-
veniments on se l’ha ho-
menatjat. Ahir la comissió
organitzadora de la Setma-
na del Llibre en Català va
fer públic que el Premi
Trajectòria 2008 és per a
Palau i Fabre. El guardó
s’atorga a una personalitat
en reconeixement de la se-
va trajectòria en favor de la
cultura catalana.

Josep Palau i Fabre està hospitalitzat a
la Vall d’Hebron en estat greu

T.M. / Caldes d’Estrac


