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arine Le Pen ho
té molt difícil

per a ser presidenta
de la República,
aquest diumenge. Pe-
rò, de la mateixa ma-

nera que va fer al novembre Donald
Trump, ella també està fent una cam-
panya molt bona. Lamentablement.

Pose l’exemple del discurs plagiat
de François Fillon. Totes les televisions
s’han dedicat a posar un vídeo que en-
senya simultàniament els dos polítics
repetint les mateixes paraules. I què
millor li podia passar a Le Pen? Crec
que la burla és una reacció molt miop
a un dels més brillants exercicis de
propaganda política que recorde. Que
Le Pen diu el mateix que Fillon? Que
Le Pen és com Fillon? Doncs, sí. Exac-
tament és això el que ella necessita.
Que la gent la confonga i oblide que
fins ara existia una cosa dita cordó sa-
nitari.

Marine Le Pen està demostrant que

sap quin és el camí per a guanyar, en-
cara que resulte difícil d’imaginar que
siga capaç de superar la distància que
la separa encara de Macron. Ja veurem
què passa diumenge però de moment
Le Pen, de manera disciplinada, està
fent el que ha de fer.

Per a guanyar necessita eixamplar
la seua base agrupant algun sector de
la dreta republicana i portar cap a
l’abstenció tanta gent com puga per
l’esquerra. I a això s’està dedicant. Ma-
cron és un candidat tan horrible com
ho era Hillary Clinton. I Le Pen està
aplicant la recepta Trump. Ella diu ser
la França insubmisa contra el poder.
“Marine, contra la casta”, titulava un
diari del castigat est francès l’altre dia.
I efectivament això és el que ella vol
que titulen.

I amb això el seu gran èxit ja està
aconseguit per a desgràcia de tots
nosaltres. Diumenge 10, 11, 12 milions
de francesos votaran per l’extrema
dreta. Terrible. Espantós. I quina cosa
pitjor que això podria passar, excepte
que els seus vots foren suficients per a
portar la seua candidata a l’Elisi?
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Keep calm
Vicent Partal

Le Pen sap el
que està fent,
com Trump

La burla del discurs plagiat
de Fillon és una reacció miop
a un dels més brillants
exercicis de propaganda
política que recorde

La vinyeta
Fer

o, que procuro no llegir novel·les
recents perquè, entre altres raons
igualment ximples, trobo que les

del segle XX en avall ja m’ho han dit
tot, resulta que per motius de feina,
amistat o curiositat llegeixo gairebé
totes les catalanes que cada Sant Jordi
s’enfilen al rànquing de les més venu-
des, i algunes més. I què trobo? Trobo
que al contrari de certes obres teatrals
que són sensibles a l’actualitat del
país, els nostres novel·listes procuren
tant com poden esquivar qualsevol re-
ferència per exemple, i per dir una co-
sa, al procés independentista que ara
ens té ocupats. Els escenaris on passa
l’acció ens són familiars, els personat-
ges que s’hi belluguen també, però en
aquests escenaris els fets del dia no te-
nen lloc i els personatges s’abstenen
de fer-hi esment. Fa poc vaig dir que
les pel·lícules catalanes situades a Bar-
celona eviten fer sortir carrers i edifi-
cis massa representatius perquè un
excés de barcelonisme o de catalani-
tat és contraproduent a l’hora de ven-
dre els productes a Espanya. Els nos-
tres novel·listes també participen
d’aquesta por? Si hi participen és que
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pensen o els han fet pensar en traduc-
cions al castellà. Potser sóc més mal-
pensat del compte, però en algunes
novel·les he observat que els noms
dels personatges són intercanviables
en els dos idiomes. Podria passar que
els novel·listes fossin indiferents a
l’efervescència política catalana, però
no és aquest el cas perquè vistos i es-
coltats en persona hi estan interes-
sats. Alguna novel·la és històrica. La
història explica el present, no cal in-
sistir-hi, però entre perífrasis amb
barret i gorra es troba a faltar gent
vestida d’època actual. Dins els llen-
guatges narratius, el procés, per dir-ne

bé o mal, no disposa de cine ni de no-
vel·la. D’assaig, en canvi, sí. Moltes no-
vetats hi fan atenció. Però els assaigs
no entren en els neguitosos circuits
comercials.

He dit també que molts novel·listes
catalans sembla que escriguin parant
l’orella a les exigències o suggeriments
dels anomenats clubs de lectura. En
principi, res de nou: Dumas o Dickens
també van ser sensibles a les pulsa-
cions dels lectors, quan publicaven els
escrits per entregues, i Madame Bova-
ry seria la història del marit, si Flau-
bert no hagués redreçat el primer ca-
pítol. Ara: els membres dels clubs de
lectura, no demanen als autors que
acullen una mica de procés? O, com
que no tot és procés, una preocupació
per les pensions, l’atur, les preferents,
els anys de la crisi i la misèria, la segu-
retat, les qüestions que segons les en-
questes atabalen els ciutadans? Tam-
poc tot això no surt a les novel·les, i els
lectors del futur se n’estranyaran. Qui-
na mena de vida de club fan els clubs i
els escriptors amb club o sense? L’eva-
sió està bé, però tampoc tot és evasió
ni desfici de vendre i complaure

“Ni la crisi
econòmica ni l’atur
ni el procés hi són
presents

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Novel·les sense context


