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L’ALT 
EMPORDÀ

joan ferrerós
Tiffany’s i la bomba | El llibre El 
pacifista que volia volar la discote-
ca, escrit per Joan Gasull (Viladamat, 
1949) i editat per Llibres del Segle ha 

ets i uts de l’afer. En forma de novel·la 
però amb dades, noms, llocs... verídics 
i contrastables, l’autor pot abordar la 
història amb suficiència perquè va 
viure els fets a primera línia, i ha tin-
gut cinquanta anys per agresolar-los 
i il·luminar el que durant aquestes 
dècades ha estat sumàriament cone-
gut com «la bomba del Tiffany’s». I de 
passada parlar de moltes altres coses 
que passaven al país, i particularment 
a l’Empordà, durant els deu anys que 
van de 1965 fins als inicis de la Tercera 
Restauració Borbònica.

Túnel | De l’estació del TGV de Figue-
res a Perpinyà hi ha 44 km de via, vuit 
dels quals passen per la més rellevant 
—i cara— infraestructura de l’esmentat 
tram: el túnel del Pertús. Aquest vial ha 
estat explotat fins ara per TP Ferro, em-
presa hispano-francesa composta per 
l’espanyola ACS (Actividades de Cons-
trucción y Servicios SA) i la francesa 
Eiffage. Van errar els càlculs de trànsit 
de trens i diuen que han perdut —o han 
deixat de guanyar— 557,2 milions que 
reclamen als governs espanyol i fran-
cès, és a dir, als contribuents d’aquests 
dos estats. Com que ACS és de l’inefa-
ble Florentino Pérez, possiblement aca-

irromput amb vigor perquè evoca en 
profunditat l’intent fallit d’atemptat 
contra la discoteca Tiffany’s de Platja 
d’Aro l’estiu de 1969. L’episodi havia 
sobreviscut durant gairebé mig segle 
en els llimbs informatius perquè nin-
gú no l’havia abordat en profunditat, i 
tot quedava en la memòria esbiaixada 
dels que recorden el fet perquè el van 
viure de lluny o de prop. Gasull n’ha 
escrit un llibre de més de dues-centes 
planes per explicar en detall tots els 

>> Interior de la discoteca 
Tiffany’s de Platja d’Aro 
l’any 1969.
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Els gats i les llengües es moren |  No vull ser desa-
gradable. No vull caure en un pessimisme estèril, però 
estic fart dels optimistes professionals que canten «tot 
lo dia» que l’escola salvarà el català a la Catalunya del 
Nord. La situació de la nostra parla al nord de l’Albera 
és desesperada.

Les escoles d’immersió lingüística, com la Bressola 
i Arrels, m’apareixen necessàries per salvar la llengua, 

però insuficients. Una llengua s’aprèn a casa, jugant amb 
els companys, estimant les minyones, llegint els clàssics, 
mirant la televisió.

Malgrat els esforços de generacions de patriotes, 
l’afebliment del centralisme francès i les concessions mi-
núscules a les llengües històriques de França, el català 
s’està morint a les parregueres (patis) dels masos, trist i 
malalt, vergonyós com un gat vell.

Sense un miracle, el català es transformarà en un 
llenguatge de club, en idioma crepuscular.

L’única aurora pot venir del Sud i del xoc saludable 
que produirà una república catalana.

El vostre combat per accedir a la plenitud nacional 
és també el nostre...
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