
Una pregunta
MONTSERRAT GUARDIOLA ROVIRA. GIRONA.

Deixeu-me fer una pregunta: de què ens
serveixen els sindicats? No es veu altra cosa
que organitzar vagues fent-nos creure que tots
els que hi assisteixen són voluntaris de la con-
vocatòria, i tots els ciutadans coneixem les
destroses que fan els piquets contractats
pels sindicats per obligar els treballadors.

El resultat d’una vaga és: per part dels
 obrers, un dia sense cobrar, i per part dels em-
presaris, reduir la producció, que és la que
dóna feina. Si es veiés que els sindicats tenen
com a norma prioritària ajudar els que estan
faltats de mitjans econòmics organitzant
ajudes com fan Banc d’Aliments, Càritas,
Creu Roja, els veuriem amb bons ulls. L’ar-
gument que ens donen per justificar la vaga
és voler que els governants s’assabentin que
el poble no està content, i els governants co-
neixen sobradament la situació. Cal buscar al-
tra mena de propostes. Aquest és el motiu del
dubte: cal mantenir els sindidats? Els pagu-
em entre tots, com també paguem les des-
trosses que fan els piquets. No seria més po-
sitiu repartir aquests diners entre els que més
ho necessiten?

El meu record
per a tu, Pere
CARME GIRONÉS I VERDAGUER . GIRONA.

Fa tres anys que t’he perdut, et recordo
cada dia però en aquests moments que es-
tem vivint molt més. Em deies quan et sen-
ties tan malalt, no m’importa si em cremes ni
què facis del meu cos, però sí que et demano
que fins a l’últim  moment estigui acompa-

nyat de tu i dels fills i de la meva estimada se-
nyera. Tot ho vàrem complir.

Havies hagut d’acompanyar el teu pare a
l’Àfrica quan ell va ser deportat per ordre
franquista. Recordaves que sempre sorties
de l’escola  ferit pels teus companys, nens
com tu, que et cridaven «perro catalán sepa-
ratista» i això et va marcar de per vida; em
sembla que de la mateixa manera em va fent
a mi més independentista a mesura que vaig
sentint tot el que diuen i fan en contra de Ca-
talunya.

Pere, ha arribat l’hora esperada i tu no hi
ets per gaudir d’aquests moments.  Sento un
dolor al cor tan intens i et trobo a faltar tant.

El dia de Tot Sants  vàrem anar al cemen-
tiri amb la Teodora, la noia filipina que fa
trenta anys que està amb nosaltres  i que tant
et va cuidar en la teva malaltia  i a qui tenies
un gran afecte. Posant les flors a la teva se-
pultura, ella et deia «Señor, pronto seremos
independientes, estás contento?». La seva cul-
tura li fa creure que la sents  i jo vaig plorar
amargament encara que sabia que allà dins
només hi havia les teves cendres  també vaig
dir, amb tot el cor, Pere ho sents, serem inde-
pendents. 

La cultura i la pastanaga 
LLUÍS TORNER I CALLICÓ. GIRONA.

Tot i que el títol del present escrit és un xic
curiós, d’uns dies cap aquí se n’ha parlat tant
que molta gent, tan sols de llegir-lo, ja sabran
del que pretenem parlar; però per a aquells
i aquelles que no ho sàpiguen, si tenen a bé
fer-ne la lectura, els ho explicarem. És tracta
d’una iniciativa sorgida d’aquells que tenen

cura del Teatre de Bescanó, els quals, davant
la considerable pujada de l’IVA, fins al 21%,
varen tenir la idea de regalar l’entrada a un
espectacle, a canvi de la compra d’una pas-
tanaga, tenint en compte que l’IVA de les ver-
dures és del 4%. Realment es tracta d’una
bona pensada, no se salten cap normativa, ja
que ningú pot privar-los de regalar l’entrada,
ni tampoc de la venda de l’esmentada ver-
dura, per a la qual havien sol·licitat la corres-
ponent autorització. Per arrodonir-ho, varen
comptar amb el permís de l’Ajuntament i la
col·laboració de la companyia teatral Poca-
Cosa Teatre, que va representar una diverti-
da obra, a càrrec de les actrius Meritxell Lla-
nes i Elena Martinell, que tingueren una bri-
llant interpretació, tot i adherint-se totalment
al que pretenia la direcció del Teatre: con-
vertir l’acte en un clam contra la injusta pu-
jada de l’IVA a les arts escèniques, essent, per
consegüent, un clam a favor de la cultura. 

Abans de l’inici de l’obra, en Quim Marcé,
director del Teatre, prèvia manifestació del
gran ressò que ha tingut la seva iniciativa en
multitud de mitjans d’informació, fins i tot
d’altres països, va fer un acurat clam sobre els
perjudicis que comportarà, en el món de l’es-
pectacle, i del greuge que provoca que, men-
tre al teatre li donen el caràcter d’entreteni-
ment –per tant no de cultura–als toros, sí que
se’ls hi considera, de manera que se’ls per-
met l’IVA reduït, que a aquell se’ls nega. Això
mateix manifestaren les dues actrius, al final
de l’obra, afegint-hi que: Un poble sense cul-
tura és un poble mort. Felicitem els que va-
ren tenir aquesta iniciativa, pel gran ressò
que ha tingut, i amb ells a totes i tots els que
hi han col·laborat. Tant de bo el seu clam
aconseguís el seu objectiu.
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OPINIÓ 

sUïcIdIs
cOl·lectIUs

l mirall, un dels invents més
antics de la humanitat, a pe-
nes havia envellit fins a la po-
pularització de la càmera fo-

togràfica. Avui un nen de dos anys ja sap
autofotografiar-se i fins i tot autofilmar-
se amb l’iPhone o la tauleta digital dels
seus pares. En l’antiguitat (és a dir, ahir),
quan el nen descobria el mirall, no en
sortia. A vegades no en sortia de manera
literal, com en el cas d’Alícia, fascinada
per aquest món en el qual tot el que esta-
va a la dreta queda a l’esquerra i vicever-
sa. Recordo haver passat hores davant
del mirall de l’armari de tres cossos del
dormitori dels meus pares, vigilant si la
meva imatge es retirava al mateix temps
que ho feia jo, reproduint anticipada-
ment aquest joc magistral dels germans
Marx davant del marc d’una porta que
evocava el d’un mirall.

Ahir, mentre esgotava en un bar el gin-
tònic de mitja tarda, un nen i una nena es
feien fotos i vídeos amb els mòbils de les
seves mares, embrancades en una curio-
sa conversa sobre el suïcidi.

– Sembla que el Govern engegarà un
pla de prevenció contra el suïcidi –deia
una.

– Contra el desnonament, deus voler
dir –corregia l’altra.

– No, no, contra el suïcidi, sobretot
contra el suïcidi provocat pel desnona-
ment.

– Curiosa iniciativa en un país que és a
punt del suïcidi col·lectiu.

Em vaig preguntar llavors si un país
sencer es pot suïcidar i em vaig respon-
dre que sí, sens dubte. Aquí tenen Grècia,
que fa mesos que es dispara a la templa.
Nosaltres mateixos hem entrat en una
espiral d’austeritat que, tal com acaba de
confirmar la Comissió Europea, porta a
la mort.

Veient els nens jugar amb els mòbils,
que en realitat són miralls de tecnologia
punta, em va venir a la memòria Larra,
que es va disparar un tret davant del mi-
rall. Una mort curiosa, ja que no et dóna
temps a comprovar si la imatge virtual
roman dempeus quan l’analògica es des-
ploma. Aquí ens estem suïcidant col·lec-
tivament sense deixar de contemplar-
nos en els grecs, que han esdevingut un

mirall antic, com de cornucò-
pia. I mentre ens suïcidem, els

nens juguen amb els nostres
mòbils d’última generació. 

e

angoixa generada per la situa-
ció d’injustícia que travessem
en bona part d’Europa és
enor me. La crisi està colpejant

amb intensitat capes socials que fins avui
s’havien lliurat de les turbulències eco-

nòmiques i dels ensurts polítics tole-
rables en el marc d’una democrà-
cia.

Malauradament, els artistes del present
disposen d’una matèria primera vital-
ment equiparable als sentiments amb què
van treballar alguns dels creadors més de-
terminants de la història: de pintors com
Goya a músics tan dispars com Bob Dylan
o Sex Pistols, tot passant pels directors del
neorealisme italià –Roberto Rossellini,
Vittorio de Sica, etc.– . Però, ara per ara, no
abunden els exemples en què coincidei-
xin una elevada qualitat de la producció i

un ferm compromís ideològic.
La majoria manté les inèrcies de l’indi-

vidualisme radical que ens ha portat al
naufragi ètic i cultural que estem patint
aquests anys. I també n’hi ha que es pre-
gunten quin paper haurien de jugar exac-
tament en aquest context. L’enduriment
de les seves condicions de treball i del
mercat en què es mou la seva obra no els
ajudarà a trobar les respostes que bus-
quen. Si és que les busquen, és clar.

l’

ARtIstes
AtORdIts

Josep Lluís Micó

Joan Rosell, president de la
patronal espanyola CEOE, di-
umenge passat en una entre-
vista al diari de més tirada, li

van preguntar si creia que existia alguna
raó per la qual els sindicats havien convo-
cat una mobilització a tot Europa per al di-
mecres 14-N. La resposta d’aquest català
universal va ser que sí, ja que tot el món
estava angoixat. I va recalcar que la vaga
era inadequada i inoportuna. Si ja se n’ha-
via fet una feia quatre mesos, quines ganes

de fer-ne un altra. Una llumenera d’home,
vaja! 

A la pregunta següent sobre què passa-
ria si fos un èxit responia sulfurat: «Com
ha de tenir èxit? Com a màxim igual que la
passada... Quins són els objectius d’aques-
ta vaga?». 

És a dir, reconeixia que hi havia raons
per protestar i, tot seguit, ho posava en
dubte. 

De fet, no hi ha pitjor sord que qui no hi
vol sentir. S’haurà de cridar ben fort que
ens volen deixar sense futur. Que hi ha cul-
pables. Que ja n’hi ha prou de més atur, de
més retallades, de més empobriment i de
menys protecció social. Que hi ha alterna-
tives a l’austeritat imposada pel Fons Mo-
netari Internacional, el Banc Central Euro-
peu i la Unió Europea de la Merkel. 

Ara bé, si empresaris i partits polítics
com PP i CiU creuen que la vaga serà un
nou fracàs dels sindicats, per què estan in-
quiets i preocupats? Deu ser per la mala
imatge que donarà el país? Potser per les
hores de treball perdudes que repercutiran
en la productivitat de les empreses? 

Au va, home! Que ningú es mama el dit!
Els preocupa un possible esclat social que

exigeixi responsabilitats als culpables de la
crisi. Que s’asseguin al banc dels acusats
polítics, banquers, inversionistes especu-
ladors i empresaris malfeiners. 

Han estat tranquils mentre el xàfec de
mesures servien per esquilar els salaris
dels assalariats, acomiadar a cor què vols,
cor què desitges, i retallar els serveis pú-
blics a tort i a dret. 

Comptat i debatut, aquesta gentalla està
espantada per si la gent perd la por i con-
verteix la diada en una resposta massiva
contra les mesures antisocials. 

Imaginem un dia sense transports pú-
blics (ni trens, ni avions, ni autobusos, ni
metro), amb els col·legis tancats, en fun-
cionament només les urgències dels hos-
pitals i dels CAP que encara queden
oberts, les grans superfícies comercials
sense personal ni clients, les empreses
dels polígons industrials aturades, els co-
merços tancats... I els piquets informant i
convencent la gent de no treballar en un
dia de vaga perquè no hi ha cap dret que
empari els esquirols. I les manifestacions
multitudinàries amb presència d’assala-
riats, aturats, pensionistes, estudiants... 

Doncs, donem-los una lliçó!

A

JA N’HI HA
PROU!

Carlos Arbó

Juan José
Millás


