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La conferència pronunciada
dilluns pel president de la Ge-

neralitat, Pere Aragonès, amb motiu
del primer aniversari de les eleccions
del 14-F ha decebut expectatives en la
mesura que no ha aportat cap nove-
tat a les qüestions que mantenen en-
callat el projecte sobiranista per a Ca-
talunya, tot i ser el que té un suport
majoritari entre els ciutadans en les
últimes consultes electorals, actual-
ment amb una majoria absoluta al
Parlament amb un 52% dels vots al
darrere. El president Aragonès va ra-
diografiar aquesta situació i, en tot
cas, es va refermar en els objectius de
país plantejats en el seu discurs d’in-
vestidura, sense identificar un camí
transitable per arribar-hi tenint en
compte l’immobilisme de l’Estat es-

panyol. No va parlar de com donar va-
lor al referèndum de l’1-O en el con-
text del conflicte polític amb l’Estat;
no va proposar cap estratègia col·lec-
tiva per fer front a la repressió sostin-
guda de l’Estat; no va dibuixar cap es-
pai efectiu de retrobament per a la
unitat d’acció de l’independentisme
que reclama, i va redoblar l’aposta pel
diàleg amb el govern espanyol, mal-
grat la seva evident esterilitat durant
aquest primer any de mandat i les rei-
terades mostres de desinterès i dila-
ció del president del govern espanyol,
Pedro Sánchez.

Una part de l’independentisme re-
presentat per l’ANC es va manifestar
dissabte passat al davant del Parla-
ment per reclamar obediència al

mandat d’aquest 52% de ciutadans
que van votar partits independentis-
tes, denunciant la inacció d’aquests
partits. Hores després, Meridiana
Resisteix es manifestava, com cada
dia els últims tres anys, contra la re-
pressió de l’Estat i per primer cop
contra la prohibició del mateix go-
vern de la Generalitat. Totes dues
manifestacions plantejaven un repte
de futur al govern, i el president Ara-
gonès, lluny d’esbossar una manera
d’avançar plegats cap a l’objectiu co-
mú, va semblar renunciar a exercir el
lideratge dels independentistes limi-
tant-se a reclamar unitat darrere la
posició negociadora del seu govern a
la mesa de diàleg. Una petició que a
hores d’ara sembla més retòrica que
no pas real.

Oportunitat perduda
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La frase del dia

“Estar al costat de la
gent que es manifesta
pels drets civils i polítics
mai és un error”

Laura
Borràs
PRESIDENTA DEL PARLAMENT

La foto

Reconstruir Tonga. Aquest és l’objectiu després de l’erupció volcànica i el tsunami que van
arrasar les illes. A la imatge, soldats australians fan feines de desenrunament a l’illa Atata ■ EFE

n dels moments més màgics de
la història de la literatura és
quan l’Alícia de Lewis Carroll

travessa el mirall i s’introdueix en un
món que és màgic on realitat i fantasia
s’entrecreuen i se situen en un mateix
pla temporal. Un relat que tingui tocs
fantàstics, espurnes de màgia, conti-
nua sent un bon instrument per enten-
dre, explicar i sobreviure a la realitat,
al pas del temps. La nostra tradició
cultural beu d’aquesta fusió perquè,
com deia Anna Maria Matute, “si som
capaços d’imaginar, és perquè allò que
imaginem també és real”. La literatura
ens permet viatjar en el temps, a d’al-
tres èpoques i viure aventures en la

U pell d’altres persones i aquella ficció
ens pot ajudar a treure el millor de
nosaltres mateixos. En la novel·la La
dona eterna, de Pep Prieto, el mirall és
un personatge objecte que reflecteix
aquesta voluntat de la mateixa ficció,
la de donar una segona oportunitat per
ser aquell o aquella que podríem haver
estat. Prieto, escriptor i crític de cine-
ma, ens proposa un viatge en el temps
per valorar el temps: com el fem servir,
com el perdem miserablement o l’apro-
fitem, i per a quin propòsit. I li ha sor-
tit una novel·la que no els deixarà indi-
ferents. És inquietant, cinematogràfi-
ca, filosòfica, amb ritme, girs de guió i
referències a William Shakespeare, a

Indiana Jones, a Endgame, a Termi-
nator, a Regreso al futuro, a Alfred
Hitchcock, El club Dumas i a Bee
Gees. Ja els aviso que no es podran
treure del cap How deep is your love
durant dies! La banda sonora per anar
pensant en unes reflexions que plante-
ja sobre la vida: “Quina merda haver-se
d’esperar a la seva absència per donar
valor a les persones.” No per sabut i
cert, hi topem cada dia, amb aquesta
realitat. Sobre l’amor: “L’amor i la mu-
da senzillesa s’entenen més com
menys parlen. L’amor pot transformar
les coses baixes i vils en dignes i excel-
ses.” I sobre el temps, que, encara que
ens ho pugui semblar, no és etern.

Keep calm

Martí
Gironell

Etern

embla que quan hi
ha un problema i

tothom és ben cons-
cients de les possibles
solucions hauria de
ser més fàcil posar-hi

remei. Però el que succeeix al delta de
l’Ebre i la seva imparable regressió és
que el reconeixement popular, i en
gran mesura també polític, sobre la si-
tuació d’emergència que afecta aquest
singular ecosistema no ha estat cor-
respost per unes polítiques públiques
–sobretot les d’allà, les estatals–, que
entomin la seva salvaguarda. Dos anys
després del temporal Glòria, que gaire-
bé el va esborrar del mapa, s’han fet
efectives entre poques i cap mesura.
Però algunes de les coses que s’han
mogut aquests dies fan pensar que el
mateix territori ebrenc comença a su-
mar esforços i a plantar-se per capgi-
rar la inacció històrica que ha planat
sobre el Delta. Una, que divendres es
va constituir el consell de defensa
#Deltebre Territori, integrat per més
de quaranta representants de dife-
rents sectors (des dels arrossaires fins
als polítics), i que ja va començar a fer-
se visible de manera informal l’any
passat en el marc de la campanya
d’al·legacions contra el pla estatal de
protecció del Delta. Dues, que ahir ma-
teix diversos alcaldes van intervenir en
la comissió d’estudi sobre la protecció
del delta de l’Ebre del Parlament. I tres,
la Plataforma en Defensa de l’Ebre ha
convocat per al 26 de febrer l’assem-
blea general, amb el lema Salvem lo
delta de l’Ebre. Ja ho deia fa un temps
l’alcalde de Deltebre: “Demanem als
veïns i veïnes que estiguin preparats
per defensar el territori.” No queda cap
altra opció que la mobilització quan to-
ta la resta està immòbil.
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De set en set
Carina Filella

Estigueu
preparats


