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punt d’entrar en la campa-
nya electoral, que segura-
ment canviarà el destí dels

pròxims anys, hem volgut incorpo-
rar una sèrie de reportatges que tin-
guin a veure amb la política i el que
es desprèn de la seva pràctica. Co-
mencem amb un relacionat amb el
sentit de l’humor, que és el que dife-
rencia l’home de les bèsties, segons
un axioma de George Bernard
Shaw, tot i que també afirmava que
l’home és l’animal més horrible de
la creació. Lluís Llort ens presenta
una antologia de màximes sobre la
política, que il·lustrarà i potser ens
servirà de guia en el moment d’efec-
tuar les nostres tries, o les nostres
no-tries. La memòria no és una de
les prioritats de qui es dedica als
afers públics, però valdria la pena
estudiar el que ha passat els darrers
anys i també adonar-nos que tot no
continuarà com fins ara, perquè és
senzillament impossible.

Davant del derrotisme general,
però, val la pena mirar-s’ho per la
banda positiva. En uns moments
molt més delicats que els actuals, el
canceller alemany Konrad Adena-
uer (a la foto) va fer una aguda ob-
servació, afortunadament empíri-
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ca: “En política el que importa no és
tenir la raó, sinó que te la donin.” És
el signe del temps, allò de caure en
gràcia en comptes de ser graciós, o
tenir una mica de sort i unes tones
de carisma. Ens faltarà això, i moltes
altres coses, per superar l’esfondra-
ment del desgavell econòmic, però
la vida són també les dificultats i
aquesta tria de Lluís Llort sobre
l’experiència dels polítics i les subti-
leses que incorpora ens obriran els
ulls. Així mateix, Jordi Dorca ens fa
una lectura cinematogràfica de les
campanyes electorals, a través de
films que l’han recreada. Us reco-
mano tots dos articles.
La normalitat en les traduccions és
un dels èxits indiscutibles de la nos-
tra indústria. Destaquem l’últim
premi Goncourt, L’art francès de la
guerra, d’Alexis Jenni, que ha publi-
cat Edicions 62 en traducció de
Pau-Joan Hernàndez. Resulta cu-
riós que un premi amb la història i
la rellevància del Goncourt –de la
crítica– se li atorgui a Alexis Jenni,
un professor de biologia de 49 anys,
que viu i que treballa a Lió i que no
havia publicat mai res. El crític Xa-
vier Cortadellas valora l’obra i en fa
algunes objeccions. ❋
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George Bernard
Shaw afirmava
que l’home és
l’animal més
horrible de la
creació

n corrent d’opinió na-
vegat pels que no volen
la independència però

no gosen rebutjar-la és dir que
el que ara toca és rebaixar els ín-
dexs d’atur i recuperar el que
s’ha retallat a la sanitat, l’educa-
ció, pensions... No s’adonen, o
no se’n volen adonar, que la in-
dependència no és la finalitat, és
el mitjà que ens ha de permetre
assolir aquestes millores econò-
miques i, encara que a ells no els
importi gaire, identitàries. L’or-
dre dels factors, aquest cop sí
que altera el producte.

I és que fa 300 anys que ens
comportem com la planta bra-
silera mimosa pudica, que quan
la toquen es tanca sobre ella ma-
teixa, recull les fulles en pocs se-
gons. Ara hem de ser una mica
més com el saguaro mexicà (car-
negiea gigantea), el cactus més
gran del món, que ho aguanta
tot, però si el burxes, punxa.

U Ha arribat l’hora de ser com
la selaginella lepidophylla, una
planta natural del desert mexicà
de Chihuahua, que continua vi-
va molts anys tot i perdre fins al
95% d’aigua (o 16.000 milions
l’any). Quan torna a tenir una
mica d’humitat, en poques ho-
res recupera el metabolisme
que li és propi i les fulles, que
semblaven mortes, tornen a ser
verdes. Un cas similar al de la
welwitschia mirabilis, que po-
dem veure al desert d’Angola i
Namíbia. És un tronc curt amb
dues fulles de creixement conti-
nuat que poden mesurar dese-
nes de metres, això sí, fetes un
bunyol i amb aparença de mor-
tes. Pot aguantar cinc anys sense
pluja perquè sap aprofitar la ro-
sada nocturna. I no és rosada el
que cau damunt Catalunya, per
a molts és una pluja enriquidora
que ens ha de permetre florir i
viure dels fruits generats. ❋
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