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Una lliçó d’història
En l’enèsim intent d’ordenar la bibliote-
ca de casa meva, un llibre amagat entre
d’altres va espatllar els meus propòsits
d’organització. El llibre era Historia ge-
neral de España del padre Mariana, edi-
tat en llatí el 1592.

Jo fullejava la traducció al castellà fe-
ta per ell mateix amb un pròleg dirigit al
“Rey Católico de las Españas Don Felipe
III”, quan en el capítol en què explica la
divisió d’Espanya en diferents èpoques
vaig trobar aquest text: “El reino de Ara-
gón se divide en Cataluña, Valencia y la
parte que propiamente se llama Aragón
[…]. Tienen los de Aragón y usan leyes y
fueros muy diferentes de los demás pue-
blos de España, los más a propósito de
conservar la libertad contra el demasiado
poder de los reyes, para que con la lozanía
no degenere y se mude en tiranía, por te-
ner entendido (como es la verdad) que de
pequeños principios se suele perder el de-

recho de la libertad”. Si allà on diu loza-
nía, llegim orgull, un text del 1592 ens
ajuda a entendre alguns fets i situacions
del 2012.

M. JOSÉ VALERI COBO
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Les meses electorals
Canto en un cor no professional i fa 7 me-
sos ens van convidar a cantar en un fes-
tival a Vitòria aquest cap de setmana. Al
Sr. Mas se li acut avançar les eleccions i
resulta que a dues de nosaltres (som 30!)
els toca estar en una mesa electoral. Evi-
dentment s’han presentat les al·legaci-
ons oportunes i certificats i justificants
diversos per demostrar que no podien
ser el diumenge a les 8 hores a la mesa
electoral si el dissabte a les 21.00 hores
cantaven a Vitòria.

Els han denegat les al·legacions i ara
haurem de viatjar sense elles. En un cor,
com en qualsevol tasca d’equip, tothom

és necessari! No entenc aquest sistema
de tria del personal que ha d’estar a les
meses. Per què no es tria entre el col·lec-
tiu d’aturats de llarga durada? ¿O entre
els que fa temps van deixar de rebre cap
subsidi?

Per desgràcia els euros que es cobren
per estar en una mesa electoral poden
ser molt importants per a aquesta gent.
Ens venen el sistema de tria a l’atzar com
a democràtic, quan en realitat és simple-
ment injust.

SARA TORRES
BARCELONA

Gaudir del teatre
Tot i que vivim temps de crisi, la cultu-
ra no hauria de deixar de ser un dret ac-
cessible a tots els ciutadans. Última-
ment, però, sembla que l’accés s’està
obstaculitzant bastant, per les retallades
de subvencions i sobretot per la pujada
de l’IVA.

Per això m’agradaria agrair la reacció
que han tingut els teatres catalans da-
vant aquestes mesures: fa uns mesos, el
Teatre de Bescanó, esmolant l’enginy, va
aconseguir abaratir el preu de l’entrada,
apujat a causa de l’increment de l’IVA.

D’altra banda, molts teatres han man-
tingut, o fins i tot han augmentat, els des-
comptes per a joves i jubilats, com és cas
del Gran Teatre del Liceu.

Totes aquestes iniciatives contribuei-
xen a aconseguir que la gent no es vegi
obligada a renunciar a la diversa cultu-
ra teatral que se li ofereix.

Per tant, gràcies per ajudar-nos a se-
guir gaudint del teatre, malgrat aquestes
dures mesures que s’estan aplicant.

MIREIA CLARAMUNT COLL
BARCELONA

Espanya, encara
en esborrany

✒Espanya és un país en què la policia, el
ministre d’Interior, el d’Economia i el diari
que els fa de portaveu s’emboliquen en una
història basada en un esborrany policial ine-
xistent, amb la clara intenció de boicotejar
unes eleccions. Espanya és una monarquia
parlamentària en què al gendre del rei li cau
una petició de fiança milionària de la Fiscalia.
Espanya és un sistema autonòmic que ha per-
mès l’existència d’aeroports sense avions, de
trens d’alta velocitat que no transporten nin-
gú, de majúscules estafes financeres com la de
Bankia i de consellers de Turisme que es re-
traten orgullosament cofats amb els testicles
d’un cérvol. Espanya és un país que té les ta-
xes més altes d’Europa pel que fa a atur i fra-
càs escolar, que viu pendent del rescat euro-
peu i que ha de veure com les instàncies de
Brussel·les li corregeixen escandalosament
les previsions de dèficit que elabora el govern.
Espanya és un país que estudia la possibili-
tat de vendre la nacionalitat al preu de
160.000 euros, sempre que es destinin a des-
inflar una mica la bombolla immobiliària que
se’l menja per dins.

✒Espanya és, en resum, un país que, a la
crisi econòmica i financera que tots conei-
xem, hi suma una crisi institucional difícil-
ment superable. Tot plegat té una causa, i és
la paupèrrima direcció política que, des d’Az-
nar fins a Rajoy, passant per Zapatero, ha tin-
gut el país en qüestió. L’efecte és l’evidència
que ningú pot creure en un estat que, dia a dia,
socava els seus fonaments a còpia d’incompe-
tència i de mala fe. Quan diumenge que ve
aquest estat s’endugui un cop letal, els mà-
xims artífexs en seran els que l’han dirigit en
les últimes dues dècades.
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Doctor, em fa mal quan llegeixo això
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Per alleujar l’artritis, un
metge em va recomanar
començar a prendre cert
fàrmac al qual, per estal-
viar-me enutjoses dispu-

tes legals, no em referiré aquí pel
seu nom, sinó fent servir un nom
fictici: Mortac.

Abans de prendre Mortac, vaig fer
el que faria qualsevol persona asse-
nyada i vaig llegir el prospecte, aquell
imprès que dóna consells tan pru-
dents com ara evitar prendre el medi-
cament si pensem fer-lo passar amb
una ampolla de vodka o si aquell dia
hem de fer més de 1.500 quilòmetres
conduint un camió amb remolc, o si
resulta que tenim la lepra o estem em-
barassats d’una bessonada de tres.

El prospecte advertia també que
alguns pacients poden patir reaccions
al·lèrgiques al Mortac, com ara infla-
mació de la cara, dels llavis i de la go-
la. També esmentava els marejos i la
somnolència i (particularment en la
gent gran) les caigudes fortuïtes, la vi-
sió borrosa i la pèrdua de visió en ge-
neral, els danys a la columna verte-
bral, la insuficiència cardíaca o renal
i els problemes a l’hora d’orinar. Al-
guns pacients han tingut temptacions
de suïcidi o d’automutilació i, en
aquest cas, es recomana (suposo que
quan el pacient intenta tirar-se per
la finestra) que consultis un professi-
onal de la salut (tot i que em penso
que el primer que faria jo és trucar als
bombers). A més, esclar, el Mortac
comporta l’estol habitual de riscos:
estrenyiment, paràlisi intestinal,
convulsions i, si es pren conjunta-
ment amb altres fàrmacs, insuficièn-
cia respiratòria i coma.

Això per no dir res de la prohibi-
ció total de conduir vehicles, fer anar
maquinària complexa i realitzar ac-
tivitats potencialment perilloses,

mòria, al·lucinacions, malsons, atacs
d’angoixa, apatia, sensació d’estra-
nyesa, incapacitat d’arribar a l’orgas-
me, retard en l’ejaculació, problemes
conceptuals, torpor, moviments er-
ràtics dels ulls, pèrdua de reflexos,
pell irritable, pèrdua del gust, sensa-
ció de cremor, tremolors en moure’s,
reducció de l’atenció, desmais, sen-
sibilitat excessiva al soroll, ulls res-
secs, llagrimeig, arítmia cardíaca,
baixa pressió arterial, alta pressió ar-
terial, alteracions vasomotores, pro-
blemes de respiració, nas ressec, in-
flor abdominal, augment en la saliva-
ció, reflux gàstric, pèrdua de sensibi-
litat al voltant de la boca, sudoració,
calfreds, contraccions musculars,
rampes, dolor a les articulacions,
mal d’esquena, dolor a les extremi-
tats, incontinència, dolor en orinar,
feblesa, caigudes, set, opressió al pit
o alteracions en la funció hepàtica.
No cal amoïnar-s’hi, esclar: només hi
ha 1 possibilitat entre 1.000 de patir
tots aquests efectes. (En el que pot
passar-li a 1 de cada 10.000, o de ca-
da 100.000, m’estimo més no pen-
sar-hi: no es pot tenir tan mala sort.)

Un cop instruït a fons pel prospec-
te, no em vaig prendre cap pastilla de
Mortac. Estava convençut que acaba-
ria patint genoll de minyona o vés a
saber què. (Tant se val que l’imprès no
esmentés aquesta xacra en concret.)

Vaig pensar a llençar les pastilles
a les escombraries però em va fer por
que desempallegar-me’n de la mane-
ra ordinària provocaria una mutació
de proporcions èpiques en les rates.
En comptes d’això, vaig ficar el flas-
có de les pastilles en una caixa de fer-
ro, la vaig segellar i la vaig enterrar
en un parc, un metre sota terra.

I des de llavors, val a dir-ho, els
dolors de l’artritis gairebé han des-
aparegut.

Vaig ficar el flascó de les pastilles en una caixa de ferro, la vaig segellar i la vaig
enterrar en un parc. I des de llavors els dolors de l’artritis gairebé han desaparegut

com ara treballar en una premsa hi-
dràulica o bé moure’s per una biga
al pis 50 d’un gratacels. I si algú pren
Mortac en una dosi superior a la
prescrita és normal sentir confusió,
somnolència, nerviosisme o angoi-
xa; si la dosi és massa baixa, o si de
sobte deixes de prendre la medica-
ció, és possible que pateixis alteraci-
ons del son, mal de cap, nàusees, an-
goixa, diarrea, convulsions, abati-
ment, suors o marejos.

Més d’una de cada deu persones
que prenguin Mortac patiran un aug-
ment de la gana, nerviosisme, confu-
sió, pèrdua de la libido, irritabilitat,
desordres d’atenció, torpor, pèrdua
de memòria, tremolors, dificultats de
la parla, formigueig, fiblades, somno-
lència i insomni (alhora?), fatiga, vi-
sió borrosa, visió doble, vertigen i pro-
blemes d’equilibri, boca seca, vòmits,
flatulència, disfunció erèctil, inflor,
sensació d’embriaguesa i problemes
de coordinació a l’hora de caminar.

Més d’1 de cada 1.000 persones
experimentaran una caiguda en els
nivells de sucre, percepció alterada
del jo, depressió, canvis d’humor, di-
ficultats de la parla, pèrdues de me-


