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El líder del sector sobiranista
assegura que si en la consulta
surt el sí serà un drama, perquè
el comitè de govern haurà de
decidir què vol dir aquest sí.
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Foment regala a Iberia 26.500 m²
al Prat per al manteniment
d’avions. La companyia no mou
fitxa i manté els plans d’eliminar
vols.

L’exentrenador del Barça,
Johan Cruyff, anuncia que
demandarà el club per la
liquidació del seu contracte
laboral.

Drama a Unió Regal a Iberia Tensions al BarçaTal dia
com
avui fa...

ovint, per criticar
les anades i vingu-

des del procés inde-
pendentista, alguns
opinadors mediàtics
ho comparen tot ple-

gat amb un hàmster a la roda de la se-
va gàbia, fent voltes i voltes per no arri-
bar enlloc. A mi m’empipa aquesta
comparació. Sobretot perquè s’usa
amb cert menyspreu cap als actors
d’un procés que tots sabem que no és
cosa d’un dia, ni de dos, i menys en un
país amb les complexitats socials, polí-
tiques i històriques com el nostre.
També podria ser que els que parlen
de la roda de l’hàmster ho fessin en
sentit constructiu, fent evidents les
contradiccions dels qui donen suport
al procés, que són moltes, malaurada-
ment. Però molts ens temem que
aquest no és el cas, perquè els primers
a aplaudir-los sempre són els corifeus
de l’unionisme, satisfets de veure –o
així els ho sembla– que estem enca-
llats quan, en realitat, tot avança. A poc
a poc. Amb dificultats, com no podria
ser d’altra manera. Però endavant.
Malgrat tot i malgrat aquells a qui els
sembla, erròniament, que per avançar
cal posar pals a les rodes als teus com-
panys de viatge.

Ja els agradaria a molts que el pro-
cés independentista fos, en realitat,
una gran roda d’un hàmster. Girant i gi-
rant sense moure’ns de lloc. De mani-
festació en manifestació. De Diada en
Diada i d’eleccions en eleccions. I que,
davant tanta repetició i, contradictò-
riament, davant tant d’immobilisme,
efectivament, no arribéssim enlloc.
Són els mateixos que, justament per
això, no ens deixen decidir el futur en
un referèndum com cal. És l’immobilis-
me que pensen que ens tenallarà i que
ens portarà a la baralla interna i, final-
ment, a deixar-ho córrer.

Estan ben equivocats, però, perquè,
malgrat les dificultats que ens impo-
sen i ens imposen, la gent, ara optimis-
ta, ara pessimista, continua empe-
nyent. Fent moure una gran roda que,
potser sí que fa massa voltes, però
avança. Endavant. Sense parar. Amb
més força de la que es pensen.
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La roda de
l’hàmster

Ja els agradaria a molts
que el procés
independentista fos, en
realitat, com una gran roda
d’un hàmster, fent voltes i
voltes per no arribar enlloc

“Greu o jocós,
Pla no defrauda mai

’evolució de la política catalana i es-
panyola durant els últims mesos
convida generosament, com a mí-

nim, a l’escepticisme. Miro a dreta i es-
querra, i trobo que hi ha ben poques coses
que ens permetin concebre alguna espe-
rança. És per això que aquests dies em ve
molt de gust de rellegir Pla.

LA VIDA AMARGA (HISTÒRIES I FANTASIES),
per exemple: una obra de ficció —una
obra rara, doncs, en la vasta producció
planiana—; un llibre de contes, de fet, que
aplega personatges d’una grisor sense
atenuants, més aviat malastrucs. El títol
ja és subtilment ambigu: ¿és un sintagma
nominal o una frase? L’amarga, ¿és ad-
jectiu o verb? En aquest llibre hi ha molta
volubilitat de sentiments. Els qui s’en-
amoren ho acostumen a passar mala-
ment. Altres que viuen l’amor (marital)
com un estat de civilització culminada,
sobre el qual val més no reflexionar ni en-
caparrar-s’hi gaire, duen unes banyes de
ca l’ample. L’àcida ironia de Pla —que co-
llonava admirablement, per via oral o es-
crita— deixa de tant en tant, com qui no
vol la cosa, una perla en el relat, igual que

L un pastisser amagaria una fava dins un
tortell. Un concentrat del seu radical (i
tan saludable) escepticisme: “Les lleis
dels Estats cada dia ens volten de més a la
vora, i potser un dia haurem d’instruir un
expedient si ens volem deixar bigoti”. El
narrador ens adverteix sobre els perills
del sentimentalisme. Pla és un mestre
principal de l’observació: descrivint (i,
abans, triant) el gest d’un personatge, té
la prodigiosa capacitat de plantar-nos-el
davant, fervent de vida, perquè, d’un cop
d’ull, en puguem entendre alguna cosa
d’essencial: “Prenia pols de tabac pel nas i
cada vegada que es donava a aquest vici
eclesiàstic i anacrònic semblava, tot tra-

ient-se la capsa, que feia l’esforç decisiu de
la seva vida”.

EL MEU CONTE PREFERIT és el titulat Una
aventura al Canal, en què un professor
universitari —una autoritat mundial en
l’obra d’Erasme— decideix canviar de vi-
da i mirar de recuperar el temps perdut
(al final del conte, veurem que té propò-
sits més foscos que no aquest): “M’he pas-
sat tota la vida fent fitxes... Ara voldria
rescabalar-me”. És, ben mirat, un perso-
natge que, en alguns aspectes, pot recor-
dar-nos l’inoblidable Coleman Silk, de
Philip Roth (més que no pas el no menys
memorable William Stoner, de John Wi-
lliams). En un moment de la història, el
narrador, un antic alumne seu, li presen-
ta una jove molt bella, i el vell estudiós que-
da immediatament fascinat per la noia:
“La deliqüescència en què havia caigut el
professor era perfectament natural”.

GREU O JOCÓS, PLA NO DEFRAUDA MAI. De
moltes de les pàgines de La vida amarga,
en podríem dir el mateix que diu un dels
personatges d’un “plat de bou a la borgo-
nyona”: que “ens deixà transfigurats”.

Jordi Llavina. Escriptor

Sobre l’escepticisme (i Josep Pla)
Tribuna

Eleccions
motivades
b Perdonin la ingenuïtat d’un
octogenari, però, alhora que
legislem sobre el salari mínim,
no hauríem també de legislar
sobre el salari màxim? Allò
d’“igualtat” que deia la Revo-
lució Francesa, no anava per
aquí? No seria això millor que,
com pretenen alguns, guilloti-
nar els massa rics, tal com en
el seu dia van fer els francesos
amb els seus nobles i reis?

Els dos salaris, el màxim i el
mínim, han de ser l’un expo-
nent de l’altre, de manera que
apujant el màxim s’hagi
d’augmentar automàtica-
ment el mínim. La primera fei-
na d’un govern ha de ser de-
cretar la proporció determina-
da que hi pugui haver entre
els dos salaris, de manera que
el màxim no pugui ser més de
“x” vegades superior al mínim.

Quan dic salari vull dir per-
cepció total d’ingressos per
persona, en qualsevol modali-

tat d’increment de patrimoni.
La llei que s’hauria de dictar

es podria dir: llei d’igualtat
ponderada. És, potser, una
utopia que, intentar portar-la
a la pràctica, mostraria el ca-
mí d’una societat més justa.
FRANCESC CAPELL
Calders (Moianès)

Les estafes als
ancians
b Ha saltat l’alerta amb el ro-
batori a ancians que han fet
falsos cobradors del gas. Ara
bé, també desitjaria que
s’agafés aquells que ho fan
amb la llum. Els poso un cas
concret que li va passar a la
meva mare de 90 anys. Per
sort, jo era en aquell moment
amb ella, perquè va aparèixer
un jove dient que venia d’En-
desa i que volia revisar la fac-
tura perquè hi havia un error.
Em va fer sospitar, malgrat la
seva gran loquacitat, que al-
guna cosa tramava. Li vaig de-
manar la documentació i em

va dir que no la portava en
aquell moment. En vista de la
meva negativa es va alterar.
Va anar al pis de davant i tam-
poc va aconseguir el que volia.
En parlar amb els veïns, ens
vam adonar que anava a cada
porta. Vam fer un avís i el fals
revisor, en sentir què en dèiem
a la policia, va baixar corrent
les escales i va fugir. Només
desitjava constatar que més
val desconfiar en aquesta so-
cietat on s’aprofiten dels més
vulnerables.
CRISTINA CASALS
Barcelona

Mas tenia raó

b No anem pel bon camí des
del dia que el president Mas
va fer un pas enrere per tal
que el procés no descarrilés.
De moment tots contents, ha-
víem salvat els mobles i la su-
ma d’escons a favor de la in-
dependència multiplicava il·lu-
sions. Però la CUP va desco-
brir les flaqueses de Junts pel

Sí, les de cedir per un bé co-
mú a un xantatge humiliant i
decebedor malgrat sortir de
l’atzucac en què ens trobà-
vem. Ara treuen forces de les
nostres debilitats per, de xan-
tatge en xantatge, aconseguir
el que les urnes no els van ad-
judicar.

No sé quin avenir ens espe-
ra, però si la CUP no compleix
el pacte de legislatura que va
signar, el procés se’n va en or-
ris, se’n va en orris si no s’avé
també a retirar l’esmena a la
totalitat dels pressupostos. Si
a cada pas que fem, si a cada
llei de desconnexió la CUP ha
de consultar-ho a la seva as-
semblea posant traves al pro-
cés, malament rai si el Parla-
ment es troba segrestat per
aquesta minoria que no sa-
ben, però volen i no poden tro-
bar un equilibri d’estabilitat
parlamentària rere tanta in-
operant consulta.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Baix Llobre-
gat)
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