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El sector creix menys del que
podria per la falta
d’infraestructura per a la
recàrrega i per la llei, que en
desincentiva la compra.

10
anys

20
anys

Només el primer dia de la nova
llei la policia atrapa vuit
conductors sense permís. Els
infractors s’arrisquen a penes
d’entre tres i sis mesos.

El president de la Comissió
Europea, Jacques Santer,
vaticina que l’euro servirà
també de factor d’integració
política.

Pas al cotxe elèctric Sense carnet Cap a l’euroTal dia
com
avui fa...

ins de les aules
d’un institut hi

bull la vida, una vida
jove i torrencial, asse-
degada de futur i
inundada de contra-

diccions, un bullir de dubtes colossals i
de seguretats inqüestionables, i amb
un sentit de la justícia, i sobretot de la
injustícia, que no deixa espai per al ci-
nisme utilitari de l’anar tirant del món
dels adults. ¿Algú podria pensar que
després de l’actuació de la policia apa-
llissant gent que protegia urnes en un
institut, com va passar en tants d’al-
tres, deixant unes imatges que van fer
encongir el cor de mig món, l’endemà
els alumnes no tindrien necessitat de
parlar-ho, de debatre-ho, d’intentar fer
encaixar allò que van veure i fins i tot
viure en directe en la idea del món que
tenien fins llavors? Els instituts són ha-
bitats actualment per una generació
que ha crescut en la idea d’una demo-
cràcia on la llibertat d’expressió no té
límits, on totes les opcions –polítiques,
vitals, d’identitat– són legítimes, i que
la policia no es dedica a donar cops de
porra a ciutadans indefensos si no és
que no són tan indefensos i estan po-
sant en risc la seguretat dels altres.
Res del viscut l’1-O encaixa amb això, i
el que van fer els professors de l’insti-
tut El Palau de Sant Andreu de la Barca
i els professors de tants altres instituts
d’un país en estat de shock va ser el
més lògic i professional que podien fer:
donar veu a les inquietuds, aparcar per
uns moments els llibres de text i les
equacions diferencials, i canalitzar
amb la paraula aquell bull intern que es
produeix quan les contradiccions de la
vida han entrat en tromba dins de les
aules i ho posen tot de cap per avall.

Sempre han tingut l’ensenyament
en el punt de mira. Fins al punt d’om-
plir els seus mitjans de notícies impos-
sibles sobre càstigs als nens que par-
len castellà al pati, i d’enviar ministres
a televisions estrangeres a afirmar que
a Catalunya no s’ensenya el castellà.
Ara, que uns professors van dir barba-
ritats que ningú que hagi trepitjat mai
un institut pot creure’s. Volen atemorir
professors, emmordassar l’escola i
convertir els seus continguts en el pas-
si controlat del minutatge del Teledia-
rio. El problema és que no es pot en-
caixar i emmordassar el que passa allà
dins, perquè el que passa allà dins és la
vida bullint, una vida jove, torrencial,
carregada de futur i de contradiccions,
ben lluny del cinisme i de l’anar tirant
d’un Estat que ja només es pot defen-
sar amb mentides.
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Full de ruta
David Marín

On hi bull
la vida

“Tot i la distinció
de gèneres, un llibre
és bo per motius
que escapen a la
prescripció genèrica

o són pocs els lectors rigorosos
que, traspassada la quarantena,
afirmen que cada vegada se sen-

ten menys interessats per la novel·la i
més, en canvi, per l’assaig, per allò que ara
en diuen la literatura del jo, o fins i tot,
més escadusserament, per la poesia. Jo ja
fa un decenni que vaig superar aquella
edat tan crítica, i fa més o menys els ma-
teixos anys que deixo caure, a qui em vol
sentir, aquesta collonada: “¿Novel·les?
Cada vegada em fa més mandra llegir-
ne!” És una collonada colossal, sí. Sospito
que, tot i la distinció de gèneres, un llibre
és bo per motius que escapen a la pres-
cripció genèrica. Tant és així que, ara que
ja hem superat Sant Jordi, els voldria re-
comanar quatre novel·lasses; traduc-
cions, totes elles: tres d’antigues i una de
ben actual. Som-hi, doncs. La història
dels set penjats, de Leonid Andréiev
(Adesiara), novel·la curta traduïda pel
poeta Jaume Creus. Cinc revolucionaris i
dos bergants han estat condemnats a
mort. “No és la mort el que espanta, sinó
tenir la certitud de la seva imminència”,
s’exclama el ministre que s’ha salvat in
extremis del magnicidi que havia de per-

N petrar la cèl·lula terrorista. Els set con-
demnats saben bé quan seran ajusticiats,
i cada un d’ells aprofita com pot les seves
últimes hores de vida. És una història per-
torbadora: la mort fixada posa un mirall
davant cada un d’ells, que treuen el pitjor
del seu ésser però també, sobretot entre
els revolucionaris, el millor, el més noble.

BEN DIFERENT D’AQUESTA, La clau, de Ju-
nichiro Tanizaki, traduïda per Albert No-
lla (El cercle de Viena). Aquí un matrimo-
ni que fa més de vint anys que viuen junts
experimenta una revifalla inesperada en
la seva vida sexual. Hi ajuden molt un ter-

cer personatge (una mena de pretendent
de la filla de tots dos) i els diaris personals
que escriuen tant l’home com la dona, i en
els quals confien fantasies eròtiques i al-
tres coses, amb el secret –i pervers– desig
que l’altre llegeixi tota aquella obscena
confessió. També japonesa, la titulada
L’escopeta de caça, de Yasushi Inoue,
traduïda per Jordi Mas López (El Gall Edi-
tor), planteja una història d’amor adúlter
revelada a través de tres cartes. El que re-
sulta molt enginyós és l’inici de la histò-
ria: un poeta publica, en un butlletí dels
caçadors de la seva ciutat, un poema so-
bre un caçador convencional –de fet, un
home apesarat–. El principal protagonis-
ta d’aquella malaurada història passional
s’hi veu reconegut, i és per això que con-
tacta amb l’autor i li relata la història... I,
finalment, Les vuit muntanyes, de Paolo
Cognetti, traduïda per Xavier Valls i Gui-
novart (Navona): sens dubte, la impres-
sió lectora més fonda que he tingut els úl-
tims mesos, per no dir anys. La història
d’un pare i un fill, i la d’aquest amb el seu
millor amic. Una novel·la portentosa
d’homes solitaris que estimen la munta-
nya i la llibertat.

Jordi Llavina. Escriptor

Romanços de novel·la!
Tribuna

Una Espanya per
somriure
b Revisant l’evolució dels
principals fets polítics, so-
cials i judicials ocorreguts a
Espanya en les últimes set-
manes, es dibuixa una situa-
ció que es pot considerar
tant tràgica com còmica.
Fem un repàs d’aquests fets:
l’Audiencia Nacional i el Tri-
bunal Suprem empresonant
polítics catalans “violents”,
segons ells, com Forcadell,
Bassa, Junqueras, Rull, Tu-
rull, Forn i Romeva, que mai
han trencat ni un got. I la jus-
tícia europea al·lucinant i
deixant-los en entredit; tres
altres jutges descartant que
els cinc bèsties de La Mana-
da violessin una noia. “No-
més” van abusar d’ella, i un
dels jutges ni ho comparteix,
això; per la seva part, algun
dels bisbats catalans regis-
tra a nom seu propietats
alienes, davant l’estupefac-
ció dels propietaris reals; i

què es pot dir del xou de la
Cifuentes amb el màster im-
possible i les cremetes anti-
edat?; sort que el ministre
Montoro proclama a tort i a
dret que Espanya arribarà al
dèficit zero al 2021, quan el
nivell d’atur no baixa i la pre-
visió de despesa és que aug-
menti força amb l’inesperat,
però obligat pels bascos,
augment de pensions; i per
acabar, resulta que els bancs
estan presentant els millors i
més milionaris beneficis dels
últims anys. Sincerament,
crec que ni les pel·lícules
més populars del Berlanga
superen aquesta realitat.
DIONÍS BEL LÓPEZ
Barcelona

Ni vot ni veu

b Des del 1714, en què els
catalans vam ser incorpo-
rats per la força de les ar-
mes al regne d’Espanya, el
nostre poble s’ha mantingut
fidel als ideals de llibertat

inherents a la nostra nació.
De la mateixa manera que
Franco –caudillo por la gra-
cia de Dios– va fer assassi-
nar el president de la Gene-
ralitat de Catalunya Lluís
Companys amb el propòsit
d’enterrar per sempre més
l’independentisme, Soraya
Sáenz de Santamaría ha
presumit d’haver”descabe-
zado” ERC i Junts per Cata-
lunya. Es fa evident que de
facto els catalans no tenim
ni vot ni veu i el contenciós
entre Catalunya i Espanya
s’ha de dirimir a la UE.
JORDI PAUSAS
París

El gran frau de la
pell de brau
b Espanya té un problema fo-
namental amb si mateixa, el
qual ve de pressuposar que
existeix, quan no és més que
un ens de ficció que es fa pas-
sar per realitat. I això és ne-
fast. Però com més trigui Es-

panya a desfer-se del proble-
ma de la seva farsa identitària,
més s’obcecarà perversa-
ment a sotmetre i anihilar Ca-
talunya i fer-se un problema
més i més greu per a si matei-
xa. Els catalans independen-
tistes, tanmateix, no hem
d’esperar el dia que Espanya
es tregui de sobre la seva falsa
identitat (podria no arribar
mai) i deixi de ser un frau es-
tès al llarg i ample de la pell de
brau. Per la part que ens toca,
el nostre futur va començar
l’1-O, a les urnes que ens vam
atrevir a posar, i el 21-D es va
reafirmar a les urnes que ens
van imposar. I no hem de con-
sentir que cap nova envestida
del malferit ’toro’ espanyol
ens el liquidi. Permeteu-me
parafrasejar l’arxiconegut vers
d’un dels “seus” poetes més
universals: catalans, no hi ha
República, es fa República bo i
fent-la... dia a dia.
JOSEP JUST SABATER I RODRÍ-
GUEZ
Winnipeg (Canadà)
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