
i tot el que ens han de dir els
presos que ja dormen a casa és
que han estat tres anys a la pre-
só, no cal que continuïn la

tournée: això ja ho sabem, i a molts ens
importa un pebrot. I si ens han d’assegurar
que hi estan injustament perquè mai no
han fet res il·legal, se la poden estalviar
igualment: això és el que diuen tots els
presos. Un pensava que la gira mundial
que han començat per televisions, ràdios i
premsa escrita aportaria alguna novetat,
però també és cert que qui no té gaires
llums quan entra a la presó, no les tindrà
quan en surt, tres anys després. La presó
reeduca, però no fa miracles. Si pel sol fet
d’estar un temps a l’ombra, la gent es tor-
nés sàvia i intel·ligent, tothom preferiria la
presó a la universitat, que és més barata. I
si hem de fer cas de l’aspecte de Junque-
ras, t’alimenten bé.

A La tournée de Dios, Jardiel Poncela
ens relata també una gira mundial, tot i

que d’algú amb evident menys importàn-
cia que els presos llacistes. A Déu no l’en-
trevistaria en Sanchis, ell no es rebaixa
per menys del Vivales o dels que van ser
enganyats per aquest. Tan altes eren les
expectatives de la seva vinguda, la de Déu,
vull dir, que al final no es compleixen i la
gent el comença a xiular. I això que no ha-
via promès una independència impossi-
ble, i això que no havia enganyat dos mi-
lions de persones, ho recalco perquè ho
tinguin en compte els presos en gira, no
sigui que se’ls giri tot en contra, valgui la
redundància. Si l’hi va passar a Déu, els
pot passar a ells.

Gràcies a la tournée, podran descansar
una mica els familiars, amics i coneguts
dels presos, que durant tres anys han estat
fent de teloners. I podrem descansar no-
saltres de veure’ls per televisió somicar i
insistir que el seu familiar, amic o conegut
era innocent com un querubí, cosa que
no té cap interès informatiu. L’interessant

seria el contrari, i estic segur que no hau-
ria costat trobar-ne testimonis.

– El meu fill és idiota, ja li va bé estar a
la presó, a veure si allà l’ensenyen a com-
portar-se. Potser fins i tot hi aprèn un ofi-
ci, que ja seria hora.

Benvinguda també la gira mundial si
així no tenen temps d’acostar-se a un te-
clat i deixen d’escriure llibres. Ja hem que-
dat que la presó no atorga talent i estem
farts de veure llibres de color groc que no
valen ni la tinta que hi ha abocada a dins, i
dic abocada perquè realment es diria que
el mètode d’escriptura ha sigut el d’abocar
la tinta a les pàgines, així, a raig. 

A més d’aconseguir finalment eixam-
plar la base, si bé la base abdominal, en
Junqueras ha agafat un to poligoner, això
s’aprèn entre la quarta i la cinquena gale-
ria. No sé si li servirà en la seva feina al
monestir de Poblet, on el van acceptar pel
seu antic parlar capellanesc i no per dir
coses com «s’han de tenir molt ben po-
sats» (sic), que queden bé a les dutxes del
talego i a TV3 entrevistat per en Sanchis,
que ve a ser el mateix per les ensabona-
des, però en un monestir sonen heretges.
El prior dirà, però, que vagi amb compte
sa eminència –o quin sigui el tractament
que rep–, que el nou Junqueras no sembla
estar per bromes i, tal com el veu a venir, li
clava una cullera esmolada al ganyot.

Ara bé, les aparicions televisives, que
les deixin, de debò, que encara que ells ho
ignorin, de la presó han sortit tan babaus
com hi van entrar. Quod natura non dat,
Lledoners non præstat.
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quests dies s’ha fet famós un
personatge nefast, un tal Mark
Rutte, primer ministre dels Pa-
ïsos Baixos. S’ha oposat al fet

que la UE fes alguna cosa de profit després
de molts anys de fer el burro; és més, en
molts casos ha creat més problemes dels
que resolia. 

Rutte ha encapçalat un grup de països:
Països Baixos, Dinamarca, Suècia i Àustria.
D’aquest grup de països n’han dit frugals.
Busco frugal al diccionari: «Que s’aconten-
ta d’aliments simples, moderat en el men-
jar. Una persona frugal». Bé, no sé per què
diuen frugals a un grup de països que hau-
ríem d’anomenar països psicòpates. 

La UE s’ha adonat que si fa les mateixes
polítiques que durant la crisi de 2007 les
institucions europees podien patir d’un in-

cendi voraç protagonitzat per la ciutada-
nia. A més, a Alemanya li mancarien més
de 100 milions de consumidors de països
del sud. L’únic defecte que ens poden en-
galipar és que tenim l’esperança de vida
més alta del món i per tant hi ha hagut
aquí més morts pel virus. 

Bé, els alemanys han estat clarividents i
ara han proposat allò que deien que era
impossible fa deu anys. Bé, les idees neoli-
berals són una ximpleria i els que les de-
fensen, encara més burros. 

Doncs davant l’atac de realisme dels pa-
ïsos importants de la UE, aquest grupet de
països amb governs imbècils pretenien
que aquí féssim més reformes laborals per
desprotegir els treballadors més pobres i
pretenien que retalléssim les pensions.
S’ha de ser malparit. 

Doncs bé, Holanda va patir la invasió
nazi el 10 de maig de 1940. Entren tropes
nazis i es rendeixen el 15 maig. 5 dies de
resistència. Espanya ens vam enfrontar al
feixisme i van trigar tres anys a perdre. Bé,
els alemanys els van sotmetre a un període
de fam que només es va poder mitigar per
l’acció dels avions aliats que tiraven men-
jar sobre la població. Finalment els aliats
van fotre fora els nazis del seu país i des-
prés els van donar un fabulós Pla Marshall.
Diners per comprar gratis productes ame-
ricans i crèdits il·limitats. O sigui que me-
nys calaverades i menys lliçons. 

Tot té una explicació. La immoralitat
s’explica pel fet que Rutte en realitat és un
home de la multinacional Unilever i ha
convertit el seu país en un paradís fiscal
que permet que les multinacionals que ac-
tuen a Europa pràcticament no paguin im-
postos i els pocs que paguen els paguen a
Holanda. Molt bonic. D’aquest país no
n’hauríem de dir país frugal sinó país pira-
ta i fotre el govern a la presó. 

I per si fos poc, els holandesos somien
tot l’any a venir a passar un dies a Espanya
perquè es viu mil vegades millor que al seu
país. Ens tenen enveja. Bé, nosaltres no-
més envegem d’Holanda que hi nasque-
ren Johan Neeskens i Johan Cruyff. El go-
vern de coalició espanyol PSOE-UP ho ha
fet bé, discret i calladet.
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a directora del programa líder
de la ràdio pública se’n va
amb un cop de porta i se sen-

ten protestes al Parlament. Fins aquí,
tot normal. El fet diferencial –ens agra-
da presumir de fets diferencials– és
que les crítiques més esmolades venen
d’un partit de Govern. Ja ho canta la
sardana: som i serem.

Quan l’any 2008 el segon tripartit va
desfer-se d’Antoni Bassas, a qui els so-
cialistes consideraven l’enemic a casa,
va regalar el lideratge de l’audiència a
Rac1, l’emissora de La Vanguardia que
s’havia reforçat amb bons professionals.
No va revertir la situació el fitxatge de
l’humorista Manuel Fuentes, que va
aprofitar unes crítiques del director de
l’emissora, llavors Fèlix Riera, per tornar
a la seva especialitat de presentador di-
vertit i superficial. La resposta de la di-
recció va ser anar a buscar Mònica Ter-
ribas al diari Ara, igualant-li el sou d’alta
direcció, amb l’esperança que la popular
comunicadora multiplicaria els oients.
I és cert que el programa ha crescut en
xifres absolutes, però també ho ha fet
el seu competidor, El món a Rac, que
ha conservat en tot moment la primera
plaça. Aquesta darrera temporada Jordi
Basté ha celebrat l’onzè podi anual con-
secutiu.

Terribas va ser fitxada el 2013 quan
governava en solitari Convergència i
Unió i la corporació la presidia el con-
vergent Brauli Duart. Això significa que
els d’Artur Mas li tenien confiança. El
2015 va arribar el govern conjunt de
CDC i ERC dins Junts per Catalunya, i
el 2017 l’actual govern de coalició, i ERC
no va objectar mai la continuïtat de l’es-
trella de la casa. Però ara, de sobte, tot
salta pels aires. Ella anuncia que se’n
va al·ludint uns «grinyols» en la maqui-
nària, que no especifica, i portaveus de
JxCat s’afanyen a culpar-ne Saül Gor-
dillo, el director de l’emissora, nomenat
a proposta d’ERC. Dilluns van provar
sense èxit de destituir-lo. És la guerra.
Potser per salvar-se de possibles repre-
sàlies, el director de TV3, que deu el
càrrec al prepartit de Puigdemont, va
afanyar-se a entrevistar Oriol Junqueras
en horari estel·lar. D’aquí a les eleccions
ens esperen uns mesos d’histèria pro-
gressiva dins la coalició que, de totes
maneres, després tornarà a governar
plegada, perquè cap altra majoria serà
possible al Parlament.
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