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L’empat en la tercera votació
obliga la Candidatura d’Unitat
Popular a ajornar la decisió final
sobre el suport a la investidura
d’Artur Mas.
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El govern espanyol descarta
retirar el decret del castellà. La
Generalitat presenta un
requeriment per exigir-ne la
derogació.

El president del govern
espanyol, José María Aznar, es
compromet davant Jordi Pujol
a concretar el traspàs del
trànsit.

Taules a la CUP Decret del castellà Compromís viariTal dia
com
avui fa...

adal és una èpo-
ca meravellosa

de fraternitat i hipo-
cresies, i això últim no
és necessàriament
dolent. El món seria

pitjor sense aquests missatges de
bondat ni que sigui impostada, mal-
grat el cansament que poden arribar a
provocar quan la falsedat resulta mas-
sa evident. Només els nens i els bor-
ratxos diuen sempre la veritat. Els dar-
rers per intoxicació, i els primers per-
què no han sortit encara de l’estat
d’egoisme natural que resulta tan en-
cantador en els infants, als quals no
se’ls ha d’exigir que tinguin en compte
el sentiment dels altres i l’efecte que
les seves invectives sense autocontrol
tenen més enllà dels seus adorables
nassos. Angelets.

Però una cosa és una petita i sana
dosi d’hipocresia nadalenca, pensada
per repartir afecte, cuidar amorosa-
ment les amistats i aplanar el camí que
ens retroba amb aquells que estimem,
i una altra, prendre el pèl al personal,
repartint lliçons de moral d’aparador

mentre dins de casa es fa justament el
contrari. El cap d’estat espanyol, Felip
de Borbó, ens va llançar, la nit del 24,
un bonic missatge de felicitació nada-
lenca amb apel·lacions al diàleg i l’en-
tesa, i tres dies després l’aparell judi-
cial del seu Estat feia detenir un regi-
dor de Vic per portar-lo a Madrid per
les seves opinions independentistes. Si
aquesta és la concreció del diàleg i en-
tesa que proposen les institucions de
l’Estat, es podien haver estalviat l’esce-
nografia nadalenca, que ja anem ben
enfarfollats de postals, felicitacions,
lleis socials impugnades al Constitu-
cional i agents del CNI rebuscant dins
les papereres.

No se m’acut pitjor recepta per re-
partir afecte entre els súbdits, cuidar
les amistats que encara té l’Estat a Ca-
talunya i aplanar el camí per retrobar
els catalans díscols, que la hipocresia
de cridar al diàleg i, alhora, continuar
empaperant càrrecs públics i negar als
catalans, amb tota mena d’amenaces i
invectives, la possibilitat de decidir lliu-
rement i en pau què caram volen ser.
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David Marín

Hipocresies
nadalenques

El cap d’estat ens felicita per
Nadal amb apel·lacions al
diàleg i l’entesa, i tres dies
després els seus jutges fan
detenir un regidor de Vic per
jutjar-lo per les seves idees

“‘Onze nadals i
un cap d’any’
barreja elements
molt diversos i en fa
una sorprenent
matèria lírica

n dels llibres més bells i fondos que
s’han escrit en català sobre l’expe-
riència nadalenca és Onze nadals i

un cap d’any, de J.V. Foix. L’obra mostra
una unitat indiscutible, tot i que es tracta
d’un recull de poesies de circumstàncies:
les que el poeta va escriure, publicar i en-
viar als amics, acompanyades d’il·lustra-
cions firmades per diversos pintors, entre
els anys 1948 i 1958. És un llibre inequí-
vocament foixià, que barreja elements
molt diversos i en fa una sorprenent ma-
tèria lírica. Quina figura no pot resultar
més sintètica i admirable, en aquest sen-
tit, que la d’uns “mecànics de remença”
que duen al Nen, com a penyora d’adora-
ció, “olis nous de llibertat”!

AQUÍ HI HA DOS POEMES memorables que
no haurien de deixar de figurar mai en
una antologia de la producció de l’autor:
“També vindrem, Infant, a l’hora vella” i
“Si jo fos marxant a Prades”. El primer
s’hauria de llegir costat per costat dels so-
nets de Sol, i de dol, i aporta una de les
perspectives més valuoses i completes de
l’univers foixià: la “leica i els pàl·lids pen-
saments” d’un vers conviuen, així, amb

U les “Cançons d’hivern en fontanes de
murta / D’un monestir i un castell trans-
parents” de dos versos consecutius. Però
aquest magnífic poema, síntesi prodigio-
sa i estendard de l’estil de l’autor, consti-
tueix, encara, l’exemple més rotund de
l’operació que Foix intenta dur a terme en
els poemes de l’obra: dotar d’un contingut
nou, extremament personal, un material
tan tradicional com el de Nadal. Fins a
transgredir-ne el sentit religiós i tot.
“També vindrem, Infant, a l’hora vella /
Com a pagès, per ser més sols amb Tu”: el
d’aquests dies sol ser un temps molt ín-

tim, personal. El jo del poema ofereix tot
de coses a Jesús; algunes, tan poc previsi-
bles com és ara “llibres marcits” i “segells
nous de la Teva naixença”. Foix és un au-
tèntic campió a l’hora d’harmonitzar
temps històrics diversos i de presentar el
barreig de vigília i somni com si es tractés
d’un temps susceptible de ser viscut per a
qualsevol. El final d’aquest poema sempre
m’ha semblat d’una irredimible tristesa:
“Vindré mudat, al costat de la dona, / Amb
els vestits de quan ens vam casar.”

A “HO SAP TOTHOM...”, la bona nova del nai-
xement de Jesús va passant de boca en bo-
ca. I la calculada repetició del vers “A cal
fuster hi ha novetat” ens produeix una
sensació de consciència bategant i gaire-
bé d’eufòria. “Si jo fos marxant a Prades”,
com tantes altres peces de l’autor, utilitza
uns quants topònims nostrats i en fa cate-
goria de llocs universals. Quina puresa líri-
ca, la del pescador que “Us portaria, d’al-
bada, / Llobina, verat i orada / Frescosos
de barca i llum”! I quina meravella, aquest
desenllaç: “Voldria essé’ l’altre hom / I
beure a la canella / De l’Aigua del Teu
Nom, / Al girant de l’estrella.”

Jordi Llavina. Poeta

El Nadal de Foix
Tribuna

A tocar del cel
b El dia 20 de desembre
vaig compartir dinar a l’am-
pla sala d’un hotel de Bar-
celona amb molts àngels.
Amb els nostres esguards
encara esperançats, tot i
estar marcats a vegades
pel sofriment de molts anys
d’incomprensió i menys-
preu, menjàvem amb gana i
buscàvem àvidament les
mirades càlides dels amics.
Després vam ballar valsos,
rumbes, pasdobles, amb
ritme i sense vergonya. Al-
guns seguíem les lletres de
les cançons amb els nos-
tres llavis. Molts rostres in-
nocents emmarcats per ca-
bells blancs d’homes i do-
nes, als quals, en un breu
instant d’irrealitat, ens va
canviar la vida per sempre.
Molts àngels que, com jo
mateix, hem d’agrair a la
Fundació Malalts Mentals
de Catalunya que, gràcies
al seu altruisme, durant

aquest Nadal hem estat a
tocar del cel.
XAVIER MARTÍ
Barcelona

Errors en la
protecció dels
menors
b Aquests dies estan sor-
tint en els mitjans casos de
famílies que s’han vist pri-
vades dels seus fills per er-
rors de la Dgaia (Direcció
General d’Atenció a la In-
fància i Adolescència). No
són casos aïllats, són casos
que han tingut la capacitat,
el temps i els recursos per
arribar fins al final i que un
jutge els doni la raó. Són
moltíssims més els casos
de famílies que se senten
maltractades pel nostre
sistema de protecció i que
s’enfronten al gegant de
l’administració. Mentres-
tant, un dolor innecessari
en veure com et treuen els
teus fills, situació extrema

que només s’hauria de do-
nar en casos molt greus
que tots ens podem imagi-
nar. Ja està bé de posar-
nos una bena als ulls da-
vant de tanta injustícia. De
perdre’ns en estadístiques
que admeten altres inter-
pretacions diferents de les
que es donen. Hem de co-
mençar a canviar aquest
model que té heretats mas-
sa vicis del passat. Si no,
tot perd credibilitat, co-
mençant pel model de país
que volem crear.
FRANCESC CÁRDENAS (Presi-
dent d’Aprodeme)
Barcelona

“Operació diàleg”:
un capítol més
b Mira que fa poques setma-
nes que es va decretar l’ope-
ració aquesta per part de la
vicepresidenta espanyola, i ja
n’hem tingut una colla de ca-
pítols, i si un era demostratiu
de per on van els trets, l’altre

encara ho era més. El darrer,
de moment, és la notificació,
aquest matí, als membres
del govern, de la suspensió
per part del TC de les resolu-
cions del debat de política
general sobre el referèndum
amb advertència d’incórrer
en responsabilitats penals si
no obeeixen. El diputat del
PP senyor Rodríguez ha re-
tret amb la seva mala bava
habitual als notificats que
mostressin els documents
rebuts a les càmeres; però
seguint la seqüència cronolò-
gica dels fets, jo, molt menys
brillant que aquest senyor,
pobre de mi, dedueixo que si
algú tenia aquest matí un
atac d’exhibicionisme era la
part notificant, perquè fer-ho
durant la celebració del ple
només eren ganes d’obtenir
“la foto”. Doncs no es queixi,
senyor Rodríguez, ja té la fo-
to, i per partida doble. Ah!, i
continua el diàleg.
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)
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