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Bolt fa el triplet a Moscou
El corredor jamaicà Usain Bolt
guanya tres medalles d’or en els
mundials d’atletisme de la
capital russa i iguala el mític
Carl Lewis

10
anys

Tracte de favor a Mario Conde
Destitueixen el director de la
presó d’Alcalá-Meco, Jesús
Calvo, per concedir a
l’empresari més visites
personals de les permeses.

20
anys

Seat, líder de vendes
És la marca automobilística que
més ha augmentat les vendes
durant els set primers mesos de
l’any amb un increment del 22%
en el nombre d’unitats venudes.
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Ensenyar un 25% en
espanyol és un cas
semblant al de les
matrícules dels vehicles
tisfer les ànsies uniformitzadores i uniformistes del PP, sinó també les peticions dels venedors de cotxes de segona mà, que veien que segons quines
matrícules –no cal dir quines– eren
molt difícils de col·locar per Espanya.
Va canviar el color –només el color–
del govern espanyol i totes les gestions
fetes perquè la nostra identitat tornés
a figurar simbòlicament a les matricules no van servir de res. Fins i tot països
més centralistes com França hi donen
un marge. És a dir, l’espanyolisme es va
sortir amb la seva.
Que a què treu cap tota aquesta història de les matrícules? A demostrar
que el famós 25% d’ensenyament en
espanyol per a aquells infants les famílies dels quals ho demanin és un cas
similar. Que obligar el govern català,
amb descompte, a pagar aquestes places quan no estiguin garantides en
l’escola de primera elecció va pel mateix camí: imposar una política que
després serà impossible de desfer.
O potser no. Perquè en les mans
dels catalans hi haurà ben aviat la possibilitat de decidir el nostre futur. I tindrem una escola, però serà la que voldrem nosaltres, no la que ens imposen
des dels despatxos del segle XIX.

Ombres d’estiu

Persones com cal
—————————————————————————————————————————————————————————

Imma
Merino
Quan puc passejar pels
camps i els boscos, a vegades també sento les ganes
de fer-se botànic (o almenys
de saber-ne una mica més
d’arbres i de plantes) que li
vénen a Hans Castorp quan,
amb el desglaç, descobreix
el verd al món de dalt. Hi ha
arribat la primavera i l’heroi
de La muntanya màgica,
un cop hi ha conegut el pas
de totes les estacions, pensa
en l’etern retorn del cicle.
De la botànica passa a interessar-se per l’astrologia i,
d’aquí, pel zodíac: els antiquíssims signes del cel que
ja van conèixer els caldeus.
Una tarda, mentre passegen, li ho explica al seu cosí
Joachim i també, que els signes roden en corbes que formen el cicle: “L’eternitat no
és recta, sinó en carrusel.”
Joachim li diu que s’empato-

lla en temes difusos. La conversa
dóna un gir i, de
manera inesperada, Joachim afirma que sense
guerres el món es
corrompria. És
una idea que ha
existit, que potser
encara existeix, i
per això el comentari torba. La discussió, però, s’interromp perquè
els cosins troben
casualment l’humanista Settembrini i el nihilista
Naphta. En separar-se, Castorp comenta que, essent
antagòniques, tant li interessa l’opinió d’un com la de
l’altre. Hi afegeix que sent
que és allà per curar-se, però també per aprendre i
pensar coses que li resultaven alienes al món de baix.
Joachim replica que només
se’n treu confusió, de discutir i de tenir opinions. Aleshores, aquest jove militar
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ecorden el cas de les matrícules
dels vehicles? Sí, home: les xapes
aquelles que deia l’expresident espanyol José María Aznar, aquell que
exigia que el creguéssim, que a l’Iraq hi
havia armes de destrucció massiva...
Aquella unificació obligatòria de totes
les matrícules era una magnífica metàfora del pensament únic que el Partit
Popular ja maldava llavors per imposar
a tothom. No hi havia madrilenys, ni
gallecs, ni castellans ni, per descomptat i especialment, catalans. Tots espanyols. Perquè jo ho dic, apa. I el que
opini el contrari és un enemic de la llibertat i un miserable. Per cert, que
diuen les males llengües (que és com
els periodistes anomenem les fonts
generalment ben informades) que Aznar no només estava interessat a sa-

discret diu una cosa terrible: “No es tracta de les opinions que un tingui, sinó de
ser una persona com cal.
Més val no tenir-ne cap,
d’opinió, sinó complir el
deure.” El seu cosí no li fa
cas, però, en el present en
què ho llegeixo, penso en el
que han sigut capaces de fer
aquelles persones com cal
que, essent militars o civils,
han renunciat a l’opinió (a

pensar per ells mateixos)
per complir amb el deure o,
dit d’una altra manera, amb
les ordres. Han sigut i són.
Han renunciat i renuncien.
No penso, doncs, només en
l’Alemanya nazi. Però ara
imagino que, uns anys
abans del nazisme, Thomas
Mann va esbossar amb
aquesta frase la teoria sobre
la “banalitat del mal” de
Hanna Arendt.

