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Els partits polítics discutiran,
per primer cop en 34 anys al
Parlament, una proposta de llei
electoral per a Catalunya que
substitueixi la Loreg.
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anys

20
anys

El Barça guanya la segona lliga
consecutiva de la gestió de
Laporta amb una victòria
treballada i de caràcter contra
el Celta (0-1).

En el seu primer debat
d’investidura, José Maria Aznar
ofereix diàleg a l’oposició i els
agents socials per “crear treball
i convergir amb Europa”.

Darrer intent La segona lliga Investidura d’AznarTal dia
com
avui fa...

 la vicepresidenta
Sáenz de Santa-

maría, sense parlar
clar, les coses impor-
tants se li entenen
perfectament. Quan

va dir que la part de llei 24/2015
d’emergència habitacional i pobresa
energètica que el govern espanyol va
impugnar davant el Tribunal Constitu-
cional perseguia garantir la igualtat, es
referia òbviament al fet que a l’Estat
espanyol s’ha de poder desnonar per
igual arreu. La igualtat a preservar és la
dels bancs, que no poden tenir a Cata-
lunya obligacions que evitin el drama
social de moltes famílies, que no tenen
en altres llocs de l’Estat. La conclusió
per a la molta gent, col·lectius i institu-
cions que lluiten a Catalunya per la so-
lidaritat i contra la pobresa hauria de
ser evident, si una constitució ens pro-
hibeix ser-ho és que toca canviar de
constitució. Que el PP té la principal
responsabilitat és una evidència. Però
també ho és que el problema és es-
tructural. Ahir hi va haver una resposta
de país a Catalunya davant l’agressió

del TC. Amb el suport de la immensa
majoria de partits i institucions. Però
no hem vist ni una sola iniciativa de
pes a la resta de l’Estat sobre el tema.
Simplement perquè la suspesa és una
llei catalana. A hores d’ara el compro-
mís per retirar tots aquests recursos
davant el TC que atempten contra els
drets socials o els drets democràtics
de la ciutadania catalana hauria de ser
un punt innegociable per a qualsevol
acord de govern postelectoral. Però ai-
xò no passarà, perquè el procés català
ha trencat la dinàmica dels grans inte-
ressos creats que ara tenen en el na-
cionalisme espanyol l’ariet per a la se-
va preservació. I l’única opció és saber
fins on està decidit a arribar tothom a
casa nostra, des dels partits fins a la
societat civil, es digui ANC o PAH, per
defensar l’únic que és sagrat, que són
els drets de la gent. De veritat i des del
fons. D’això se’n diu una república que
pugui aprovar una llei com la 24/2015,
que va ser impulsada per la gent i per a
la gent, sense que sigui suspesa a 600
quilòmetres de distància.
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La igualtat és
per desnonar

Retirar tots els recursos del
TC que atempten contra els
drets socials o democràtics
de la ciutadania catalana
hauria de ser innegociable en
qualsevol acord de govern

“En Pairolí
era una persona
a qui agradava
de fer les coses
a poc a poc i bé

aig tenir la sort de tractar una mica
l’escriptor Miquel Pairolí, i el privi-
legi de llegir-ne tots els llibres i una

infinitat d’articles. L’última vegada que el
vaig veure va ser un dia d’octubre de l’any
2010, en què va fer-me la deferència de ve-
nir a Vilafranca perquè l’entrevistés per a
un programa de llibres televisiu que con-
duïa aleshores. Encabat de la feina, vam
anar a dinar al restaurant del meu germà,
i, si no m’erro, ell va demanar cigrons
–una de les especialitats de la casa– i peus
de porc. En Pairolí era un home moderat,
severament tradicional, intel·ligent. Una
persona a qui agradava de fer les coses a
poc a poc i bé.

EN EL MEU EXEMPLAR DEL llibre Octubre,
pel qual l’entrevistava aquell dia, m’hi va
fer una dedicatòria d’una correcció modè-
lica, que remetia al moment en què ens
havíem conegut, a l’editorial Columna: el
de l’edició del seu primer dietari, Paisatge
amb flames. L’endreça que tinc d’ell en
aquest darrer llibre data del 14 de març de
1990. Pel dietari L’enigma devia entrevis-
tar-lo en el programa Fum d’estampa, a la
darreria de l’any 1999. La dedicatòria

V d’aquest també fa referència al primer lli-
bre (en Miquel era un home seriós, de fide-
litats insubornables). En canvi, els mots
d’endreça que va escriure en el meu exem-
plar d’El manuscrit de Virgili (que, junta-
ment amb Cera, em sembla la seva millor
novel·la) es refereixen exclusivament als
dilemes de l’argument de l’obra –un argu-
ment magnífic, val a dir-ho.

RECORDO UNA PASSEJADA PLEGATS,
amunt i avall del carrer Pelai, en una èpo-
ca en què ell treballava al Diari de Barcelo-
na i jo ho devia fer a Columna. Paisatge
amb flames ens havia fet còmplices. En

Pairolí era un savi que tenia molta cura de
no fer-te sentir mai un ignorant. Un savi
serè, sempre refractari als excessos ro-
màntics (“patim encara les conseqüèn-
cies de l’exaltació romàntica del jo íntim
de l’artista”), que no seguia gens la moda
en el vestir, ni la de l’estil literari. He escrit
més d’una vegada que ell, com en Monca-
da o en Rendé, per exemple, és de la mena
d’escriptors autènticament fiables, des
d’un punt de vista lingüístic. Cada cop en
queden menys.

ARA CURBET EDICIONS I LA FUNDACIÓ Valvi
han tingut l’encert d’aplegar els seus tres
dietaris en un sol volum, La vida a la me-
nuda. Dietaris (1990-2010). Es tracta
d’una de les grans consecucions en aquest
gènere dels últims trenta anys. El gran te-
ma d’aquest llibre que en són tres és el
temps. També hi apareix molt la mort.
Rellegeixo aquesta afirmació de Pai-
satge amb flames: “Sóc molt més a
prop que no era aleshores de pensar
que realment els que moren joves són
els elegits dels déus.” Ell va morir, pre-
maturament, a cinquanta-sis anys.
“Massa aviat.” Un mig elegit dels déus.

Jordi Llavina

Pairolí, el mig elegit dels déus
Tribuna

Un món millor

b Es podria crear una gran
ciutat dins la Unió Europea
tutelada per l’ONU i amb ca-
pacitat per a més de dos mi-
lions de refugiats sirians. Ins-
pirada pels més elevats ideals.
Transparent, segura i pionera
en tots els camps. Tecnològi-
cament avançada i mediam-
bientalment sostenible. On els
refugiats entressin i sortissin
quan volguessin. Feta amb do-
nacions dels estats, d’empre-
ses i de ciutadans. Una idea
genial que requereix gran
obertura mental i que repre-
sentaria una solució definitiva
a la crisi dels refugiats. Que
implicaria un canvi de paradig-
ma en la cooperació mundial i
que significaria l’inici d’un
món millor. Ho proposa l’asso-
ciació Projecte Ajet. Malaura-
dament, aquesta solució esca-
pa als límits mentals que s’au-
toimposa la societat. De ma-
nera que acabem confonent la
genialitat amb la bogeria. Si

penséssim que la nostra capa-
citat està molt per sobre d’on
la situem, aquesta idea ja s’es-
taria fent. Temo que una so-
cietat que no imagina, ni creu
ni trenca límits és una societat
morta.
JOAN ORTIZ
Barcelona

Bípedes

b Deia Quim Monzó que hi ha
una gran quantitat de “bípe-
des” –que és com els defi-
neix– que caminen a totes ho-
res per les amples voreres de
la reformada Diagonal que ens
va deixar Xavier Trias en l’an-
terior mandat municipal. Són
individus que caminen amb
els ulls fixos al telèfon, van
avançant sense retirar la vista
de l’aparell fins que quasi to-
pen amb tu i a sobre t’esbron-
quen per no apartar-te del seu
camí. Entre aquests espèci-
mens i els ciclistes que no en
tenen prou amb el carril bici i
que envaeixen les voreres es-

coltant música amb els auri-
culars, als que ens agrada
passejar i no estem atrapats
per les urgències dels Wat-
sapps, tenim mala peça al te-
ler i el risc de prendre mal per
culpa d’aquests babaus. Hem
d’esperar, com deia Horaci, “si
ara estem malament, no sem-
pre serà així.”
ANTONI VILANOVA CASALS
BARCELONA

Polítics i lèxic

b Els sona “empoderament”,
“confluència”, “relat”, “recorre-
gut”, “dret a decidir”, “línia ver-
mella”, “passar pantalla” i al-
tres expressions o definicions
que probablement un il·lustre
escriptor molt nostrat qualifi-
caria directament de “collona-
des”? Darrerament sembla
que els polítics dediquin una
bona part del seu temps i en-
ergies a inventar noves defini-
cions per diluir el sentit de les
paraules i, de pas, tractar-nos
com a curts de gambals inca-

paços d’entendre les coses
amb les expressions que real-
ment els corresponen. O, qui
sap, pot ser que siguin ells els
curts de gambals, que no sa-
ben expressar-se d’altra ma-
nera, utilitzant, com seria nor-
mal, la riquesa de la nostra
llengua?
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)

Abstenció

b Llegeixo que els partits
d’esquerra temen que una alta
abstenció porti al poder el PP.
Si jo ja pensava que aquestes
eleccions no eren les meves,
ara ho tinc claríssim: el PP és
el gran promotor de la inde-
pendència: parla clar, va a la
directa, no enganya, cal agrair-
ho; perquè tots els altres ens
fan badoquejar, ens ensabo-
nen amb promeses que ni ells
es creuen i que no complirien.
Definitivament, jo no votaré.
JOAN MARTORELL I BARBERÀ
Matadepera (Vallès Occidental)
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