
 
 

Governar Catalunya 
 
 
Per molts anys que visqui, el 27 de gener serà un dia inoblidable. El 
Govern catalanista i d’esquerres del qual formo part, va haver de 
prendre decisions dràstiques per una qüestió de deslleialtat del seu 
conseller en Cap. Era certament un fet molt greu, que hauríem 
preferit mil milions de vegades no haver de viure, però que vàrem 
saber fer-hi front amb serenitat i valentia. 
 
Aquell dia i els que vingueren, descobrirem amb cruesa els molts i 
potents adversaris - enemics que té aquest govern d’esquerres. 
Després de la tensió de tot el dia, amb uns bons amics, entre els 
quals hi havia la Montserrat Sans, fotògrafa i vídua de Miquel Martí 
Pol, assistirem al recital que amb el nom de “Poetes” oferia Lluís Llach 
a la Sala  Apolo. Va ser tonificant, suggeridor.  
 
En Lluís inicià la seva actuació dient “sort que encara ens queden els 
poetes”,... i entre moltes altres cantà la cançó “vinyes verdes” (... 
vora el mar) de Josep Maria de Sagarra. Per introduir-la digué: 
“m’agrada el poema perquè ens recorda que hi hagué un dia en què 
les vinyes arribaren a tocar de mar”. 
 
Tots sabem que no podem esborrar el passat. Recordar-lo, honorar-
lo, sense exercir la nostàlgia estèril i paralitzant. Però, essent 
realista, al nostre litoral les cases de les urbanitzacions s’han enfilat 
per racons abruptes, com han esgarrapat els boscos més frondosos, i 
fins i tot els rocams; com les darreres dècades han esborrat les 
vinyes verdes vora el mar. 
 
Però el nou govern ha aprovat el Pla director del litoral, en un intent 
de protegir els escassos 50 Km de Litoral encara no urbanitzat. El Pla 
fixarà el paisatge que encara ens queda, no com un valor residual, 
sinó com un actiu, com un valor principal, com un patrimoni de tots. 
 
No pas per tornar en un viatge impossible al passat sinó per deixar 
constància  que és possible un millor demà. 
 
També, recordem-ho, ha acceptat protegir Gallecs, aquest Gallecs 
que en aquests dies verdegen els seus sembrats i floreixen ametllers i 
cirerers. 
 
Protegir Gallecs, protegir el Litoral, intentar que la gent no mori 
sobtadament i abans d’hora a les carreteres. Treballar per gaudir amb 
satisfacció de la vida futura. 



 
Qui ha dit que no es pot fer poesia governant? 
 
Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera d’Interior 
 
 
 
 
 
 
 


