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a conciliació entre
vida familiar i pro-

fessional dels polítics
és objecte de debat
públic. Poc afortunat
va ésser el titular de

premsa (El País) de fa uns dies arran de
l’embaràs de la número dos de Podem,
Irene Montero, aparellada amb el cap de
files del mateix grup, Pablo Iglesias: “La
paternitat d’Iglesias i Montero posa a
prova el lideratge del partit”. Com si no
fora compatible ser mare o pare i liderar
un partit. Fa temps la vicepresidenta del
govern espanyol, Sáenz de Santamaría,
va anunciar a tort i a dret que renuncia-
va a la seva baixa i es va incorporar al
treball deu dies després de la seva ma-
ternitat. Carme Chacón (EPD), emba-
rassada, va passar revista a les tropes
com a ministra de Defensa. La diputada
de Podemos Carolina Bescansa va do-
nar de mamar al seu infant des de l’escó
del Congreso com a gest reivindicatiu.
La diputada d’ERC Carme Porta, va dei-
xar el seu fill al cotxet dins del despatx
de l’aleshores president del Parlament,
Joan Rigol, per poder anar a votar. Ho

va fer com a gest reivindicatiu per la
manca de guarderies als Parlaments. Hi
ha exemples de tota mena i és ridícul di-
ferenciar la classe política de la resta
dels mortals, on els episodis per mater-
nitat o paternitat són sovint difícils de
conciliar. En ple segle XXI encara hi ha
empresaris que marginen laboralment
dones que volen complir el desig de ser
mares.

Parlant de la classe política catalana,
cada dia hi ha polítics en primera línia
més joves al Parlament. Per qüestions
d’edat es troben que han de conciliar la
vida familiar i política. Aquest fet crono-
lògic d’edats es produeix per l’empreso-
nament i exili dels líders que han estat
provisionalment substituïts a les files
sobiranistes per generacions joves que
encara no els tocava el relleu. Com Ro-
ger Torrent, Pere Aragonès, Gómez del
Moral, Sergi Sabrià, Elsa Artadi i d’altres
que substitueixen a les tasques del dia a
dia els líders del sobiranisme català.

Ignoro com portaran la vida política i
familiar els Iglesias-Montero quan tin-
guin la bessonada. No tindran més pro-
blemes que els que tenen les altres ma-
res i pares d’aquest país.
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Keep calm
Lluís Falgàs

Vida familiar i
política

En ple segle XXI encara hi ha
empresaris que marginen
laboralment dones que volen
ser mares

La vinyeta
Fer

i ets Miró, per què necessites una
vida? En faries prou de ser una
taca blava, o un forat negre: una

reverència o un enigma. Però Miró, a
més de pintor, també era un ésser hu-
mà, això tan vast i incomprensible, i
els biògrafs, quan s’hi posen de debò,
són d’una meticulositat pertinaç i ob-
sessiva. Exhumen arxius i hemerote-
ques, interroguen vells amics, confra-
ternitzen amb els parents propers i
llunyans, a vegades amb els enemics i
tot, els ofesos i abandonats, que apla-
quen la pena d’abans al voltant d’una
taula parada amb galetes i infusions.
En la seva perquisició, els biògrafs
obren carpetes polsoses a la caça d’un
ínfim paper rebregat o d’un esborrany
ratllat, regiren les butxaques de l’ar-
milla dels morts, recomponen mental-
ment la distribució de les habitacions
on nens solitaris estudiaven el vol de
les mosques i el brogit del carrer del
davant –soroll de carruatges, una mú-
sica d’orguenet, olor dolcenca de llete-
ria barrejada amb una bravada de vi–,
tafanegen a l’armariet del lavabo per si
hi queda alguna lleu partícula de per-
fum de les locions de joventut. S’ho lle-
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geixen tot: les partides de naixement,
les cartes d’amor, els contractes, els
rebuts, les targetes de visita, el revers
de les fotografies, adreces a penes lle-
gibles en un sobre estripat. Per des-
comptat, s’informen de tot el que ja ha
estat dit i publicat: assajos, memòries,
poemes, cròniques, manifestos, entre-
vistes, reculls epistolars, a vegades
perseguint pistes insignificants, vin-
cles peregrins, que porten a un altre
indici, un secret revelat, una associa-
ció que fins ara havia passat per alt.

De tot aquest magma fumejant, el
biògraf, si en té la paciència i l’art,
n’extreu l’insòlit tresor d’una vida des-

velada que, en lloc d’exhaurir-ne el
misteri, la dispara en múltiples direc-
cions. Un festival de coets. Contra infi-
nitud d’entrebancs, començant per la
reserva i el laconisme de l’objecte de la
seva investigació, això és el que ha fet
el periodista Josep Massot a El nen
que parlava amb els arbres, la prime-
ra biografia de Joan Miró. La primera?
Costaria de creure si l’amplíssima bi-
bliografia sobre l’artista no li donés la
raó. A penes despunten, en les mono-
grafies existents, alguns episodis d’in-
fància, fragments de conversa, anèc-
dotes vagament llegendàries. El retrat
minuciós i complet, respectuós però
no servil, atent fins i tot a la irisació
torbadora dels seus ulls, no l’havia
abordat encara ningú, potser per evi-
tar contrariar aquell home taciturn,
maniàtic, quasi un soldadet de plom o
una joguina de corda amb una punta
irritant d’ingenuïtat, per a qui l’obra
ho era tot, i la mà que pogués haver-hi
al darrere, només un rastre ondulant
de punts suspesos en el buit. Massot
ha seguit aquest caminet sinuós i n’ha
tornat amb un Miró sencer, vívid, po-
rós: un autèntic meteor.

“No exhaureix el
misteri de la vida de
Miró; la dispara en
múltiples direccions

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Biografia del meteor

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista

HERMES COMUNICACIONS SA
President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció), Concepció Casals (Distribució)
i Ricard Forcat.




