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El govern espanyol avança que
hi haurà sancions per la xiulada
a l’himne espanyol durant la
copa abans que es reuneixi la
comissió antiviolència.
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El president del govern
espanyol, José Luis Rodríguez
Zapatero, dóna via lliure al
diàleg entre partits sobre el
procés de pau al País Basc.

Les tensions entre els
ministeris del govern del Partit
Popular frenen la retallada dels
200.000 milions promesa per
Aznar.

La gran xiulada Via lliure al diàleg Tensions en el PPTal dia
com
avui fa...

a ciutat on vas
créixer ja no exis-

teix. Ara n’hi ha una
altra de diferent. Li
han posat el mateix
nom que a la teva,

perquè no te n’adonis. Però quan bai-
xes al carrer descobreixes que el forn
de pa on la mare t’enviava a comprar el
pa amb una moneda de cinc duros
s’ha convertit en una botiga de telè-
fons mòbils. La plaça polsosa i plena
de crits i baralles on jugaves a futbol
entre els blocs de pisos dels afores ha
desaparegut. Al seu lloc han posat uns
parterres de gespa que no es pot tre-
pitjar i l’entrada d’un pàrquing del Mer-
cadona. Camines fins a la plaça porxa-
da i aquell mercat fosc amb parades
amb marbre blanc i que feia sempre
olor de peix i pollastre cru ha estat es-
combrat, i el seu lloc l’ocupa un espai
diàfan amb marbre de disseny i una
estàtua conceptual el significat de la
qual tothom ignora. Anaves a una es-
cola per un carreró de cases petites i
fosques que t’aterria quan es feia fosc,
però l’escola ha tancat, les cases no hi
són i en aquell indret t’hi trobes una
avinguda ampla amb palmeres arren-
glerades als costats. Allà al final, a prop
de la parada de bus, hi havia una xurre-
ria i a l’altre costat, una font i un monu-
ment als caiguts que van posar els
franquistes. Ara al lloc de la xurreria hi
ha un jardinet amb flors i un banc on
una parella jove es passa la tarda be-
sant-se i tocant-se sota la roba.

Ja no és la teva ciutat. Gent nova ha
nascut o ha vingut de fora i ara aques-
ta és la seva ciutat. Per a ells sempre
ha estat així, com és ara, ben diferent
de la teva, i tu ets l’apàtrida que cami-
na a poc a poc recorrent de memòria
un temps que un dia va ser el teu. I t’hi
aferres perquè malgrat l’estretor i la
foscor d’aquells carrerons tu eres jove i
tot estava per fer i tenies l’energia per
fer-ho, i si ara un dia l’alcalde de Torto-
sa et pregunta en un referèndum si cal
treure aquella darrera cicatriu urbana
de la dictadura, tu, que ets indepen-
dentista i detestes aquella negror feliç-
ment superada, no hi veus feixisme i
humiliació sinó aquella marca de nai-
xement que tenies quan eres nen.

Tornes a casa després de votar, i da-
vant del mirall la busques i encara hi
és, amagada entre les arrugues i cica-
trius d’una vida intensa i castigada
com la del país, i somrius amb un petit
bri d’alegria juvenil perquè malgrat tot
encara t’hi reconeixes, i penses, coi
amb els catalans, mira que en som, de
complicats i reconsagrats.
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Full de ruta
David Marín

Una cicatriu a
la ciutat

“Val la pena
destacar propostes
com ‘Els mots i la
cosa’

ivim temps on la cultura cau en pi-
cat en la seva consideració política i
social com a eix bàsic i fonamental

d’un país, mentre el futbol, els debats polí-
tics inútils i repetits i la banalització a 140
caràcters de quasi tot s’ensenyoreixen del
dia a dia, relegant la necessària base cultu-
ral a un no-res preocupant i aviat força de-
vastador.

PER AIXÒ, EN UN CONTEXT COMPLICAT a
l’hora de protagonitzar accions que puguin
casar amb efectivitat i rigor la gran cultura
amb les emocions més populars, val la pena
destacar propostes com Els mots i la cosa,
un treball de Jean-Claude Carrière que va
saltar amb sorpresa i èxit als escenaris i
que ara Blackie Books publica en català i en
castellà gràcies a la traducció de l’actor Ri-
card Borràs, tot i que més que de traducció
caldria parlar d’una reelaboració brillant.

AL LLIBRE S’EXPLICA AMB tot detall la gène-
si de l’obra, una dobladora de pel·lícules
porno que s’acosta via carta a un filòleg de
prestigi per demanar-li més recursos lin-
güístics per poder desenvolupar la seva fei-
na. Carrière fa un treball magnífic, posant

V en solfa una antiga juguesca amb Buñuel i
exposant una aproximació meravellosa al
vocabulari sexual, transitant amb fluïdesa
de la barroeria a l’excel·lència sense des-
pentinar-se, sense perdre el pols, sense tre-
molar ni un instant. I Borràs també ha as-
sumit un repte complex, el de convertir la
història en un text on les dites, les paraules
i, en definitiva, l’esperit, sigui genuïna-
ment català, canviant els referents france-
sos originals per d’altres extrets de la nos-
tra cultura passada i present, demostrant
una visió global, directa i erudita i posant
en pràctica també un intens treball de re-
cerca de mots, d’expressions, de llibres que

fan que el text traduït no grinyoli en cap
moment i sigui una veritable delícia que
flueix amb una solidesa, un sentit de l’hu-
mor i un rigor inqüestionables i fascinants.

EL JOC ÉS INTERESSANT I TÉ MOLT A VEURE

amb aquesta qüestió de la base cultural i
amb la manera de concebre i d’entendre la
cultura, bé com una estructura profunda
que cal alimentar, bé com una pinzellada
més o menys impactant que té èxit però
que manca de profunditat. Precisament
sense sortir del tema del sexe, de la “cosa”,
hem assistit entre xuclats, atònits i indig-
nats (segons el cas) a l’esclat de totes i ca-
dascuna de les ombres del senyor Grey, un
exercici d’alta projecció social que, tot i els
diners recaptats, quedava molt i molt lluny
de qualsevol dels clàssics del gènere. A l’al-
tre extrem hi trobem aquest impecable
treball de Carrière/Borràs, capaç d’entrar
al moll de la “cosa” i presentar-ho tot com
un grandiós exercici que barreja filologia,
vida, rigor, emoció i sentit de l’humor, una
sàvia i sana combinació que no fa altra cosa
que donar-nos el to exacte d’aquesta neces-
sària cultura que anem perdent, llençol a
llençol, a cada bugada.

Jordi Cervera. Periodista

La cosa i tots els seus mots
Tribuna

La vaga

b Reconec el dret de fer va-
ga, però voldria sospesar
segons quins efectes, per mi
negatius, es poden provocar
en convocar segons quines
vagues.

Ara mateix, a Barcelona,
vaga al metro; el sindicat de
treballadors segurament
demana alguna reivindica-
ció, que pot ser legítima i
que l’empresa dels trans-
ports públics no admet. Qui
són els més afectats? Els di-
rigents de l’empresa? No ho
crec, ells per anar a la feina
és molt possible que no
agafin el metro. Repercus-
sions econòmiques? Amb
les andanes plenes de per-
sones com es veu a la televi-
sió i suposant que totes
elles tenen un abonament o
han comprat bitllet, em
sembla que la repercussió
en la facturació de l’empre-
sa poca cosa disminuirà. A
qui, en realitat, li toca el re-

bre és al treballador d’altres
empreses que ha de ser a la
feina puntual; a alguns, si
arriben tard, els ho des-
compten del sou o han de
recuperar l’estona perduda.
D’altres s’aixequen una hora
més aviat per arribar en
punt, o sigui, pèrdua de
temps innecessària. Per
tant, un sindicat convoca
una vaga per a una millora
per ells, i els que hi perden
són treballadors que treba-
llen en altres empreses. Als
dirigents del transport pú-
blic no els treu la son, la va-
ga. Jo em pregunto: en reali-
tat, per a què serveix,
aquesta vaga?
MIQUEL ROCA NIUBÓ
Premià de Mar (Maresme)

Qui guanya més,
que pagui més
b Hauria de ser així, i no pas
“qui té més que pagui més”,
un espoli injust a les anome-
nades “classes mitjanes”,

amb relació a l’impost sobre
el patrimoni.

L’esmentat impost només
el paguen aquelles persones
que, després d’anys de tre-
ballar, han pogut formar un
“patrimoni” –moltes vega-
des consistent en uns estal-
vis i el pis propi– amb l’ob-
jectiu de deixar-lo als seus
fills o invertir-lo en les pròpi-
es empreses familiars. Cal
considerar també que
aquest impost es paga
anualment i que la base im-
posable la componen uns
béns que en el moment de
la seva adquisició ja van tri-
butar, afegit a l’IRPF. No
oblidem que quan els con-
tribuents d’aquest impost,
que va néixer com a “extra-
ordinari”, morin, els béns
pels quals paguen cada any
també seran objecte de gra-
vamen per successions.

Tampoc oblidem el paga-
ment a què han de fer front
els mateixos contribuents si
algun dia donen diners o al-

gun bé immoble als seus fu-
turs hereus per poder tirar
endavant alguna empresa o
tenen una necessitat pun-
tual, en base a l’impost so-
bre donacions.

Any rere any el mateix es-
poli. I no en parla ningú... ni
els tertulians ni la majoria
dels polítics que pretenen
ser model d’equitat.
MARIA ASSUMPCIÓ TATCHÉ CA-
SALS
Castellar del Vallès (Vallès Occi-
dental)

Gràcia
b En els aldarulls de Gràcia,
sembla mentida que cin-
quanta encaputxats “des-
graciats” puguin destrossar
un barri i no s’aconsegueixi
detenir-los perquè paguin
els desperfectes amb la se-
va feina, treballant i netejant
tot el que han fet malbé; o
és que potser algun partit
polític els protegeix?
GEMMA CASTELLVÍ
Barcelona
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