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Donacions
poc clares
a Obama

Ull de peix

El president del EUA,
Barack Obama, té
simpatitzants arreu
del món, i de tots
colors. Preguntin a la
diputada de CiU al

Congrés dels Diputats Montserrat Surroca, que la setmana
passada va denunciar que li havien duplicat algunes targe-

tes de crèdit amb
les quals s’havien
fet diversos càrrecs per compres
als EUA. Hi havia
també la donació

(en aquest cas robatori) de 81 euros
a la campanya
d’Obama. Vaja, un
lladre simpatitzant
dels demòcrates.

Les cares de la notícia
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Isabel-Clara
Simó

Per què no
feu la vostra?
Estem preparats per a les desqualificacions
dels espanyols, que encara no s’han fet
efectives perquè, suposo jo, estan intentant
articular un discurs coherent. Ara per ara, el
que regna és el silenci: fer veure que no ha
passat res. Així doncs, han passat del machadià “desprecian cuanto ignoran” al
“ignoran cuanto desprecian”. I el president,
NS/NC. En canvi sí que han pres la paraula
els unionistes catalans, que han virat sobre
tres eixos: el primer, què fareu de nosaltres,
els que sí que ens sentim espanyols? Però,
home, Rivera, no et posis nerviós, que aquí
no sobra ningú. El segon, el desastre econòmic que serà Catalunya sense Espanya,
fora de la Unió Europea i sense mercats. No
em feu riure: com viu Andorra? Però és que
la pregunta amaga la seva inversa: com
s’ho farà Espanya sense Catalunya? I que
consti que desitjo el millor per a Espanya, i
tenir-hi un bon veïnatge. I el tercer, i el més
reiterat: això només és una part de Catalunya, l’altra part no hi va sortir, a la manifestació, i el president ha de governar per a
tots els ciutadans. Vinga, us ho explico: les

Ara per ara, el que regna és
fer veure que no passa res
dues parts de què parleu no estan igualades: els unionistes sou una aclaparadora
minoria; en tot cas, sense un referèndum,
no podeu parlar de meitat i meitat; a més,
als independentistes, com a ciutadans de
l’Estat espanyol, mai ens han tingut en
compte, i mai no heu desqualificat el govern espanyol per això; i al País Valencià?
¿vau dir als vostres companys Zaplana o
Camps que quan atacaven els catalanistes estaven atacant ciutadans valencians
dels quals també eren presidents?
Teniu a l’abast una prova que us traurà
de dubtes: ¿per què no feu una magna
manifestació espanyolista, encapçalada
per Alicia Sánchez Camacho i Albert Rivera; perquè no es desequilibri la pancarta
–que podria dir: “Viva España”, o “Una
Grande y Libre”, o “Cataluña española”,
o el que us vingui més de gust–, podria
venir també Pere Navarro, a títol personal. Feu-la. La respectarem de tot cor. I
fins i tot us prometo que hi ofegarem les
rialles. Va: proveu-ho i tindreu un indicador de quants sou, la vostra “meitat”.
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El retorn
d’Els Joglars

El fotògraf barceloní exposa,
55 anys després, les fotografies de la ciutat que va fer per
encàrrec l’any 1957 per a un llibre i que finalment no van veure la llum. Foto Colectania rescata un treball d’un dels primers espases de la fotografia
d’avantguarda que ens mostra
una ciutat sense edulcorar.

La Fundació Pasqual Maragall
per a la Recerca Sobre l’Alzheimer continua treballant per
avançar en la detecció precoç
de la malaltia. Així, amb l’Obra
Social La Caixa, impulsa un estudi amb 400 voluntaris no malalts per determinar els factors
que influeixen en l’aparició de
l’Alzheimer. Tot un repte.

L’Ajuntament de Vic es va sumar ahir a la iniciativa engegada per Sant Pere de Torelló i,
amb els vots de CiU, ERC, Solidaritat, CUP i IC, es va declarar
territori català lliure i sobirà en
el marc d’una moció en favor
de la independència de Catalunya. Un exemple a seguir per
més consistoris del país.

Catalunya tornarà a ser escenari de les gires d’Els Joglars. Així
ho ha confirmat a aquest diari el
nou director de la companyia,
que posa fi d’aquesta manera
als més de sis anys d’autoexili
imposats per l’anterior responsable, Albert Boadella. Una
nova etapa en què no s’abandonarà, però, la sàtira política.

tors catalans donaven a Permanyer el premi a la trajectòria literària pels vuitanta
llibres sobre Barcelona que
ha publicat fins ara. He dit
que l’acte va ser a l’avinguda
de la Catedral. En Permanyer precisaria que aquest
carrer és una prolongació de
la plaça Nova, i que ja s’ho
faran els que no saben
ubicar la plaça, de la mateixa manera que –va
dir– “ja s’ho faran els
que es pensen que el
Raval va ser tot ell l’antic barri Xino en comptes d’una porció molt
ben delimitada del
barri”. Pels volts de la
plaça Nova voltava
amb la meva amor,
Permanyer ho sap
també tot de Josep M.
de Sagarra. De Sagarra ha rescatat les
poesies “impublicables” i de Barcelona
pot enumerar els antics pisos de “querides” i “mantingudes”
del carrer d’Aribau, l’ordre de les cases, una a una i
de dalt a baix de la Rambla,
els panys de muralles roma-

nes i la vida quotidiana del
barceloní d’ara i de sempre.
Jo algun cop, quan he estat
perdut, he fet una consulta
a Permanyer sobre Barcelona i mai no he vist que hagués de rumiar la resposta o
anar-la a consultar. No es
pensin: una vegada semblava que no en podia tenir.
A més a més de tot això,
Permanyer parla un català
ric i de primera, i és llavors,
quan obre la boca, que consideres que el bigoti és un
elegant corbatí una mica
desplaçat. Quan l’altre dia
va parlar dels “burots” va
haver d’explicar quina cosa
eren i quan va dir que Joan
Brossa havia instal·lat un
saltamartí a la confluència
de Gran Via i el passeig de
Gràcia alguns van pensar
en una llagosta de rostoll.
Va explicar l’origen del
“fer dissabte”. Els barcelonins, per distingir-se dels
jueus, que aquell dia es mantenen inactius, feien ostentació de feina picant matalassos i estores als balcons.
No m’ha passat mai que parlant amb Permanyer o llegint-lo no hagi après coses.

Vuits i nous

Permanyer
ANTHONY GARNER
—————————————————————————————————————————————————————————

Manuel
Cuyàs
Si a l’hora de fer Barry
Lyndon Stanley Kubrick hagués conegut
Lluís Permanyer amb
aquell bigoti estarrufat que porta i aquella planta de bona figura, li hauria encomanat el paper del
capità prussià que
primer arresta i
després honora
el protagonista
de la pel·lícula. El
bigoti de Permanyer
és un bigoti importantíssim, imperial.
Pel que fa a la planta, com t’ho fas
Permanyer?
Dijous ens vam reunir a l’avinguda de la Catedral per veure com els edi-

