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Estem tan entretinguts espantant-nos
amb la grip aviària –que ni tan sols ha
arribat encara als nostres corrals, i es-
perem que no ho faci–, que després

descuidem els perills que ja tenim efectiva-
ment instal·lats a casa, i en plena activitat. Per
exemple la consellera Mieras, que aquesta set-
mana s’ha cobrat una nova víctima en la per-
sona del director de l’Institut Ramon Llull, Xa-
vier Folch. És clar que ja feia temps que se
sabia que Folch patia de la síndrome Mieras, i
de fet no amagava tota la simptomatologia que
fa al cas. Però no per previsible i anunciat, el
fatal desenllaç ha deixat de ser lamentable. I
inquietant.

SÍ, PERQUÈ NO ÉS GAIRE HABITUAL QUE UN HOME de
confiança d’un president acabi havent de ple-
gar a causa del mòbing institucional d’una con-
sellera que ni menja ni el deixa menjar. Folch
ha negat rotundament sentir-se decebut del
president Maragall i ha reafirmat la seva con-
fiança i el seu suport al govern tripartit, i això
l’honora. Però Maragall faria bé de prendre
nota, no fos el cas que el pròxim a sucumbir a
la síndrome fos ell mateix. I ja no diem res
sobre la resta de càrrecs en exercici al depar-
tament de Cultura: veient com les gasta la jefa,
n’hi ha perquè els agafi fred de peus.

PODEM RECORDAR UNA LLISTA FRANCAMENT LLARGA
de dimissionaris i altres damnificats en el que
portem de legislatura, entre els quals destaca,
per il·lustre, el cas de Josep Maria Bricall, des-
aparegut sense deixar rastre després de pre-
sentar el seu informe per a la constitució del
Consell de les Arts, projecte estrella d’aquests
quatre anys del qual tampoc no n’hem tornat
a saber res.

PERÒ SENS DUBTE, L’INSTITUT RAMON LLULL ha estat
el lloc on la letal capacitat de la consellera ha
produït estralls més notoris. Naturalment es va
començar per procedir a la desinfecció de tota
rèmora convergent, i ja s’entén que l’anterior
director del Llull, Joan M. Pujals, fos substitu-
ït per algú que gaudís de més confiança del nou
govern, però potser no calia acomiadar també
Àlex Susanna de manera poc procedent, cosa
que va significar un dels primers desencontres
entre Mieras i Folch (el qual ja podia haver sos-
pitat que la síndrome s’encomanava, com ha
comprovat finalment en pròpia carn).

PER ALTRA BANDA, EL CESSAMENT I EVENTUAL subs-
titució de Pujals era un assumpte que s’havia
d’acordar amb l’altre membre del consorci pel
qual es constituïa aleshores el Llull, és a dir el
govern de les Illes Balears, però aquest es tro-
bava en mans de la malèvola dreta i per tant
encomanava la tinya (Damià Pons i Jordi Vi-
lajoana, els consellers que van crear el Llull,
també eren respectivament d’esquerra i de
dreta, i això no els va impedir treballar ple-
gats).

DE MANERA QUE, COM ÉS SABUT, va imperar la po-
litiqueria i el trencament del consorci va ser
un fet. Després s’havia de redefinir el Llull
amb l’entrada com a socis del govern d’An-
dorra, les universitats, l’Institut d’Estudis Ca-
talans i no sé quantes coses més: però tot això
encara bela, mentre pel camí han caigut Xa-
vier Albertí i el mateix Xavier Folch, el qual no
havia arribat a ser oficialment nomenat. Es-
pectacular.

TOT PLEGAT, TANMATEIX, NO ÉS PER ALEGRAR-SE’N ni
per fer-ne gaire conya; sobretot, com ja s’ha dit
a bastament, amb la cita de Frankfurt a la can-
tonada. A hores d’ara, ja hauria d’estar en fun-
cionament una oficina a Frankfurt, encarre-
gada de coordinar la presència de la cultura ca-
talana: i no només en aquella ciutat els dies en
què se celebra la Fira del Llibre, sinó a tot el
territori alemany durant tot l’any 2007, ja que
aquesta és la gran oportunitat promocional
que ve implícita amb la invitació com a país, o
cultura, convidat d’honor. Desaprofitar-la, a
més d’un malbaratament mai vist, constitui-
ria un perjudici a la promoció exterior de la
cultura catalana difícilment reparable.

PERÒ NO ENS LAMENTEM ABANS D’HORA: al Llull con-
tinua havent-hi persones competents capaces
de treballar amb eficàcia; els editors estan
complint bé els seus deures de cara a Frank-
furt; la interlocució amb Balears, a través de
l’Institut d’Estudis Baleàrics que presideix Ga-
briel Janer Manila, està disponible i hauria de
ser del tot desencallada per part de Mieras i el
seu homòleg Fiol, i el calendari, tot i que just,
és encara suficient. Faltaria només, perquè la
cosa surti bé, l’aprovació d’una partida extra-
ordinària i una visió política que vagi una mica
més enllà del pur comissariat. Però encara hi
som a temps.

SOBRE LA GRAN OPORTUNITAT
LITERÀRIA DE FRANKFURT Sebastià Alzamora Escriptor
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“A hores d’ara, ja hauria
d’estar en funcionament
una oficina a Frankfurt,
encarregada de coordinar
la presència de la cultura
catalana”

VOLTA D’HORITZÓ

Bush
arrenda
uns
ports

J.J. Navarro
Arisa

Molts observadors de l’imperi
americà semblen d’acord:
l’administració de George
Bush podria haver comès un
error de més. La notícia de
cedir la gestió de sis dels
ports més importants de la
costa est dels EUA a una
empresa amb seu a Dubai
(Emirats Àrabs Units) ha
provocat la rebel·lió dels lí-
ders del mateix partit del
president, el descrèdit del
ministeri de Seguretat creat
per Bush i un ambient de
sospita a Washington, on
són molts els qui es dema-
nen quin interès té l’entorn
del president a confiar la
gestió d’un sector estratègic
i vulnerable a una empresa
que pot ser la primera del
món en gestió de ports, però
que no és coherent amb els
criteris de seguretat que la
mateixa administració ha
imposat en tots els àmbits
des de l’11-S de 2001.

Plou sobre mullat per al
president i el seu entorn po-
lític immediat, ple de neo-
conservadors partidaris de
la fermesa i alhora molt im-
plicats en empreses i nego-
cis que semblen beneficiaris
privilegiats de les decisions
de la Casa Blanca. La nova
ombra de sospita apareix
mentre continuen les inves-
tigacions sobre les escoltes
telefòniques ordenades en
nom de l’antiterrorisme, els
interrogants sobre la gestió
del ministeri de Seguretat,
els casos de tortures per
part de militars americans a
l’Iraq i el catastròfic clima
de guerra civil que viu aquell
país.

Al llarg del seu segon i
darrer termini presidencial,
tot el que va afermar el lide-
ratge de Bush arran dels in-
fames atemptats de l’11-S
no ha fet més que trontollar.
Si a això hi afegim altres er-
rors i contratemps dels lí-
ders de la (de moment)
única superpotència, sem-
bla plausible suggerir que
els EUA podrien estar acos-
tant-se a un altre dels seus
cops de pèndul històrics. Si
Bush i els seus continuen
generant dubtes i obtenint
pocs resultats, la primera
potència podria canviar de
comandament en les prope-
res eleccions.

L’amorplatònic
Als 15 anys ja deia que la seva
única ambició era ser mare
de moltes criatures i no hi
havia manera que estudiés.
Però les coses importants
cada dia costen més i per fi
tindrà el seu primer fill, als
34 anys. El pare és àrab, un
mecànic que ha viscut a
Holanda i als EUA i que té
dos nanos més corrent pel
món: les vides es tornen ro-

presumit m’atemorien; fins
que no hi vaig ser a temps i
per anys me’n va quedar la
recança i per sempre un
racó en el pensament. Mai
m’ha deixat d’interessar la
seva vida. I això que tot ens
ha separat: ella va penjar
els estudis i jo he fet dues
carreres; ella ha procurat
no treballar gaire i jo he tre-
ballat molt; ella ha plorat

en funerals i jo he tingut
més sort. Amb les bufeta-
des de la vida la gent es des-
orienta i canvia de rumb i
de caràcter: es complica i
desapareix el món que t’hi
lligava. A ella, res no l’ha
pogut subornar: la mateixa
tendresa, la mateixa sere-
nitat davant del desig i el
pas del temps. No entenc la
història amb el pare de la

criatura ni gaire la nostra
amistat, però em meravella
que tenint tan poc a dir-nos
encara vulguem parlar i
ens preocupem tant l’un de
l’altre. Potser sols és una
voluntat romàntica d’ho-
menatge al passat. Mirar
enrere i que no tot sigui
runa. Però finalment això
és l’amor: un soldat que fa
la guerra al temps.

L’AMOR I EL PAS DEL TEMPS Enric Vila Escriptor

cambolesques, però qui ho
havia de dir! De joves, anà-
vem junts a tot arreu i ella
m’agradava, m’agradava
molt, i més d’un cop havia
dormit abraçat al seu jer-
sei. Per què no va passar
res? Jo encara era més
tonto que ara. El seu cul de
timbal, la poca cura en el
vestir, aquella indolència i
aquell aire de cavallot poc
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