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i durant la crisi dels incendis, el govern grec
hagués aplicat des del
primer moment el model català de negar catàstrofes, la
quantitat de problemes polítics que s’haurien estalviat. I
miri que és un model tan senzill com efectiu:

1. Negar l’incendi. 2.
Quan la situació ja sembli la
Nit de Sant Joan, sortir amb
cara inexpressiva dient que
sí, que hi ha petites flames.
3. Quan tot sigui una gran
Pompeia, afirmar, sempre
amb cara inexpressiva, que
es tracta d’un incendi “puntual” i que, a pesar que tot
està absolutament cremat
“el pessimisme és injustificat” perquè tant les costelles com els llobarros cuits
amb brases de bosc queden
sensacionals. 4. Culpar els
governs anteriors, que van
plantar els arbres. 5. Aparició pública dels governs anteriors dient que la culpa és
de l’actual govern que no
planta arbres. 6. Nova aparició pública de l’actual govern, afirmant que això no
és cert i que justament
aquest és el moment en què
s’estan plantant més arbres
de tota la història. Però, esclar, com que els governs anteriors no van plantar-ne, els
efectes boscosos tardaran a
notar-se. 7. Afirmació que el
bosc es crema perquè els arbres s’han encès com a conseqüència de la passió que
causa el debat identitari. Ja
sap, els arbres es passen la
vida discutint que si jo sóc
un pi, que si tu ets un roure,
que si tu no ets ni un arbre,
que si això no m’ho dius al
Parlament. 8. Petició de paciència i d’optimisme. De fet
els boscos que ofereixen un
paisatge lunar també tenen
el seu encant. Només cal
saber trobar-lo.
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ZIA, ‘EXPREMIER’ DE BANGLA DESH

Nineta
Bengalaencesa

han ficat a la garjola,
Khaleda Zia, i diríem que
el teu malnom de sempre
ha quedat obsolet. De
petita et van posar Putul, que en
bengalí no vol dir el que sembla, sinó
nineta. Les teves maneres tímides i
dolces ja van ser sacsejades per
l’assassinat del teu marit, el líder
nacionalista i general Rahman, l’any
1981. Et van empènyer dels fogons al
poder polític i vas ser la primera dona
a esdevenir primer ministre del país.
Però va caldre que passessis uns anys
a l’oposició per esmolar la llengua i
convertir-te en l’animal carismàtic
dels darrers anys. En el teu segon
mandat, et vas arromangar. Vas
impulsar la sanitat i l’ensenyament
obligatori, amb les noies com a
prioritat, en una societat castigada
amb un 70% d’analfabetisme femení.
També vas lluitar contra la xacra del
dot, encara que el que et va donar
notorietat mundial va ser la teva
croada contra l’islamisme polític.
Potser eren massa fronts alhora. El
règim militar, que ara comanda el
país amb grapa de ferro, t’ha
acorralat fins que ha aconseguit
tancar-te entre barrots. T’acusen de
corrupció i d’extorsió, i no ens
atrevim a descartar que alguna cosa
t’embutxaquessis sota el sari. Però
des d’una certa ignorància, a molta
distància de la teva Bengala encesa,
l’assumpte fa tot l’aspecte d’un cop de
revenja. Que la nineta es transformés
en titella, passi; que volgués manar
de debò i revolucionar més de cent
milions de persones, sospitem que
devia ser excessiu.

La gent
@ És curiós que tots els que
mantenen posicions antinacionalistes solen recórrer un
dia o altre al tronat tòpic que
diu que a la gent aquestes
coses de la nació no li interessen. Aquest ha estat, durant anys, el gran argument
del PP català, que assegurava
que això de la nació catalana
no li interessava gens a la
gent, mentre dedicava grans
energies a la defensa de la
nació espanyola. És curiós
que, encara ara, la política
del PP se centra més en l’espanyolisme que no pas en les
propostes per resoldre allò
que, diuen, realment interessa a la gent. El relleu en el socialisme català va anar acompanyat també del discurs
sobre l’escàs interès que la
gent té per la cosa nacional.
Novament, aquest discurs arribava en el moment que el
PSC tenia el grup dirigent
més espanyolista de tota la
seva història. Ahir es va afegir a la colla dels que saben
què és allò que realment interessa a la gent en Duran
Lleida, que va deixar anar
una frase històrica: “A la gent
tant se li’n fot, la sobirania”.

Refundar
el catalanisme
@ En el consell executiu de
Convergència, si fa no fa a la
mateixa hora que en Duran la
deia grossa, l’Artur Mas va
presentar una proposta per
refundar el catalanisme. És
tractaria d’agrupar bona part
del catalanisme sense massa
distincions ideològiques ni
massa concrecions nacionals.
El nou invent és en realitat el
vell invent. El que va permetre
que CiU governés durant més
de vint anys. Potser sí que el
vell invent es pot posar al dia,
però serà molt i molt difícil
que qualli en una societat catalana que ha canviat molt i
que ja no arrossega les pors
de la Transició. El discurs implícit del pujolisme: “Jo en voldria més, però no podem estirar més el braç que la màniga”, ara no té cap mena de
sentit. No té sentit perquè els
temps han canviat i perquè en
Mas no és en Pujol.

Bé, i si aquesta fórmula
de vuit punts (totalment
infal·lible) falla, sempre
queda utilitzar el mètode
Rosa Regàs: els arbres se’m
cremen perquè sóc una dona.
Si fos un home, aquí ni una
flama.

Sigui aplicat un mètode o
un altre, el resultat sempre
és el mateix: el bosc queda
totalment socarrimat, però
el càrrec de qui aplica el mètode queda intacte, que en
definitiva és del que es tractava, oi?
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‘El Público’,
a punt

El diari de Mediapro –el grup
que lidera Jaume Roures–
sortirà al carrer finalment
aquest mes. El dia 16 o el 17.
El Público ja ha decidit que
el periodista David Miró
sigui el seu delegat a
Catalunya. Miró,
excol·laborador de l’AVUI,
havia de dirigir el nou

programa matinal de
COMRàdio. El País volia fer
coincidir el canvi de disseny
amb la sortida de la seva
competència més directa
–en el moment en què la
pugna entre Mediapro i
Sogecable s’ha fet més
intensa– però l’ha ajornat
sense concretar-ne la data.

@ El projecte nacionalista
català mai no ha estat allunyat de la gent sinó tot al
contrari. El catalanisme ha
estat sempre motor de progrés econòmic i social. L’autèntic repte dels partits nacionalistes catalans és que ho
torni a ser. Per això no n’hi
ha prou amb proclames nacionalistes, però per això mateix tampoc no funciona la
pluja fina sense construcció
nacional.

