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inc la impressió
que la societat

espanyola s’ha mo-
dernitzat més que no
els magnes partits
fòssils que han gover-

nat tota aquesta transició inacabable.
Veig que hi ha molta gent que viatja,
que el gust pel menjar i pel beure s’ha
refinat i, sobretot, que el sentit de
l’humor ha començat a evolucionar.
Continuen, és inevitable, els acudits
de “paletos”, de “gangosos” i de marie-
tes, però hi ha un nou humor, sense
gesticulacions i sense crits. Interes-
sant.

En canvi, els dos diplodocus de la
política tenen el mateix comporta-
ment que els seus avantpassats: sa-
cralitzen “España, la Unidad i el Impe-
rio”, a més de considerar l’espanyol la
llengua més important del món (an-
gelets!). El menyspreu vers Catalunya
és el de tota la vida, però ara, que es-
tan nerviosos (molt nerviosos), es de-
diquen a llençar a les escombraries
totes les resolucions del Parlament de
Catalunya; això no sols és un error, si-

nó un tic obsolet. Tant se val quin dels
dos partits (tots dos de dretes, no ens
enganyem) interpel·lis, perquè les res-
postes són sempre fórmules antigues.
No evolucionen. I la societat va enda-
vant. No com va passar a Itàlia en els
anys tenebrosos d’Aldo Moro, quan el
govern no governava i els millors cine-
astes del món eren italians. No, no
tant, però diria que fins i tot és una
població disposada a aprendre anglès
(quin prodigi!).

No és sols que volen frenar l’inde-
pendentisme, és que volen humiliar
Catalunya, que al crit d’“aquí mando
yo” despullin Catalunya de les tres po-
tes amb què s’aguanta un estat, igua-
let, igualet que ho va fer el decret de
Nova Planta: la justícia és espanyola,
la llengua és l’espanyola i els diners
catalans són espanyols. Encara fa
més gràcia quan parlen de la “igual-
dad de los españoles” o “un referén-
dum tiene que ser para toda España”,
perquè creuen que som micos que no
sabem analitzar. Sabeu què deia Jo-
sep Pla? Que Catalunya és un país on
sempre s’analitza tot. Sí, senyor Pla.
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Keep calm
Isabel-Clara Simó

Espanyols

La resposta per a Catalunya
és la de sempre: la justícia és
espanyola, la llengua és
l’espanyola i els diners
catalans són espanyols

ra imaginin-se que el dia que el
president de la Generalitat ha
d’anunciar al Parlament que

convocarà tant sí com no un referèn-
dum sobre la independència un diari
publica que aquest president, que se-
xualment és un superdotat com n’hi
ha pocs, s’entén amb la cap de l’oposi-
ció, que és filla d’un guàrdia civil de
Granada, que és espanyolista a matar i
que va equipada amb uns atractius
que fan caure d’esquena. I que si el
diari ho publica per fer fracassar la in-
dependència al final resulta que no se
surt amb la seva sinó tot al contrari
perquè... com els ho explicaria? Com
els explicaria, també, que la dona del
president a més a més de donar satis-
faccions nocturnes i diürnes i a tota
hora al seu marit s’entén amb la seva
secretària, que el marit de la cap de
l’oposició s’entén amb el cap de partit
de la cap de l’oposició, que l’home de
confiança del president, que vol ocu-
par el seu càrrec, s’ho munta amb els
espies que contracta, que tothom, ho-
mes i dones i el mateix director del
diari s’entén amb tothom, i que tot
són corredisses i embolics i que la poli-
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cia, les ambulàncies, el cos de bombers
i el mateix president del govern espa-
nyol, que es diu Marcelo Poy, van de
bòlid com en aquelles pel·lícules de
persecucions i embolics de l’època més
gloriosa del cine mut i parlat. Tot això
es troba en la novel·la Infidels a la pà-
tria, que el periodista d’aquest diari
Jordi Panyella acaba de publicar. Ai
caram amb en Jordi Panyella. Tan po-
lit, tan formal, tan periodista. Amb
què ens surt en Jordi Panyella. Amb
una fantasia que és una animalada,
però una animalada molt ben escrita i
amena que fa pensar que si en la nar-
rativa catalana, tan cordada de dalt a

baix, tan seriosa, tan transcendental,
les animalades abundessin aniríem pel
món amb un somriure i ens prendríem
el “procés” d’una manera menys mal-
humorada. Els haig de confessar que
al principi vaig estar a punt d’abando-
nar el llibre i passar a una altra cosa
perquè res no m’era creïble. Sobretot
que un diari publiqués una narració
eròtica tan detallada. Però vaig pensar
que no vindria d’una pornografia pe-
riodística, ara que n’hi ha tantes, i
vaig tirar endavant. Vaig fer bé perquè
l’única pornografia del llibre és la del
director del diari, que acaba tancat a
la presó per burro, mentre que tots els
altres, o la gran majoria de tots els al-
tres, i en primer lloc el president i la
cap de l’oposició, actuen com actuen i
fan el que fan, que és d’una tempera-
tura altíssima, per amor. Per amor
mutu o per amor al país. I tot el país
acaba fent l’amor a casa i al carrer per-
què s’estima i perquè estima la lliber-
tat i la independència. La independèn-
cia és el final feliç, i vet aquí un gos i
vet aquí un gat el conte s’ha acabat.
Encara vaig accelerat –pel ritme nar-
ratiu, ja s’entén–, i encara ric.

“En la novel·la
de Jordi Panyella
tothom s’entén
amb tothom

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Independència eròtica

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch




