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L’APUNT FINAL
Rafael de Ribot

EL RESCAT
es relacions entre pares i
ﬁlls no sempre són fàcils i
ni en el millor dels casos
estan exemptes d’una
empipada o d’una picabaralla puntual. Això sembla que és el que els va
passar a una mare i la seva ﬁlla de 18
anys. La història no hauria tingut
més transcendència si no s’hagués
produït dalt d’una barca que navegava prop del cap de Creus. Ja se sap
que els llocs reduïts són especialment complicats per a la convivència. Les desavinences van provocar
que la ﬁlla decidís tirar-se a l’aigua
per no discutir-se més i que els pares,
un cop van veure que la noia havia
arribat a les roques, decidissin que
era una bona pensada deixar-la allà
per tal que reﬂexionés i van enﬁlar
cap a port. A les 11 de la nit, després
de cinc hores d’haver-la abandonat,
els pares van avisar de la desaparició
de la ﬁlla. Això va provocar que s’activés la recerca de la jove, que va acabar a a quarts de dues de la matinada
quan es va saber que era a bord d’un
veler, al qual havia demanat auxili
des de les roques. No sabem com
haurà afectat l’incident la família,
però la brometa els sortirà cara ja
que hauran de pagar els 1.400€ en
que s’han valorat les despeses de l’operació de rescat. Casos com aquest
fan evident que va ser un encert passar la factura que suposen les imprudències, però també demostren que
és impossible que el legislador prevegi tots els supòsits que pot plantejar
l’estupidesa humana. Resulta inquietant que aquestes persones, per exemple, puguin seguir navegant o que
puguin tenir qualsevol altre tipus de
responsabilitat. Malgrat que res ens
garanteix que una cosa així no torni a
passar cal tenir present que és l’educació i no les lleis el que més pot inﬂuir en el comportament de les persones.
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«No crec en allò que
la primera impressió
és la que compta,
sovint enganya»
El palamosí Jordi Serra publica «La
cantonada i altres històries», 45
relats breus madurats a partir de la
quotidianitat. Properament
presentarà el llibre a Llinars del
Vallès, Barcelona i Besalú
Per què està mal vist fer cantonada?
R He, he, suposo que als ajuntaments
no els agrada la mala imatge que dóna.
Alguna cosa hi ha tingut a veure la
bombolla immobiliària: molts barris
vells van canviar de cara i les senyores
de la cantonada es van haver de buscar la vida per una altra banda.
P Abans que esclatés la bombolla, un
API em va assegurar que era un mite,
que la bombolla no existia.
P

Jo em vaig vendre el piset i me’n vaig
comprar un altre. Hi havia molta eufòria. El problema és que molta gent va
voler repetir més vegades l’operació.
P Tots els seus contes es basen en experiències personals?
R N’hi ha uns quants que sí, però de diverses maneres. Des d’anècdotes que
m’han ocorregut ﬁns a petites escenes
del carrer que capto tot passejant.
P Com la visita al banc. Realment el
director sap a primera vista a qui
pot deixar diners i a qui no?
R (Riu) Jo no crec en allò que la primera impressió és la que compta, sovint és la que enganya. S’ha de gratar
una mica més.
P Les relacions sentimentals són una
mina per als escriptors?
R

«L’única
possibilitat de
sortir de la crisi
és fer-ho
nosaltres
mateixos,
deixant fora la
colla de
mangants i
inútils que ens
hi ha abocat»

 Serra no creu
en els gestos,
però el seu
escepticisme fa
figa davant la
cadena humana
ENTREVISTA DE
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R Poden ser-ho, però cal ser molt
prudent, perquè despullar els sentiments propis pot implicar despullar els d’altra gent.
P Escoltat en una sèrie televisiva:
«Arriba un punt a la vida d’un
home que ha de triar entre ser estimat o tenir sexe assiduament».
R Ha, ha. El sexe i l’amor són dues
coses diferents. Poden anar cadascuna per la seva banda, però també
poden anar plegades.
P Gibraltar inspira algun conte?
Les disputes territorials en realitat solen tenir darrere tot un entramat
d’interessos econòmics i polítics
que fan força pudor. I de passada
distreuen el personal.
P La crisi és present a força relats
del llibre. Algú ens en traurà?
R L’única possibilitat és que en sortim nosaltres mateixos, deixant fora
la colla de mangants i inútils que ens
hi han abocat. De tota manera, si tenim aquests governants és perquè no
hem sabut tirar-los fora.
P La cadena humana de l’11-S és
un conte o és història?
R Jo sóc bastant escèptic en el tema
dels gestos. Però quan veig tanta gent
que s’hi apunta i hi creu, el meu escepticisme fa ﬁga i penso que potser
algun gest pot tenir la seva importància.

