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Som a finals d’agost. Encara és 
estiu. La majoria seguim de va-
cances i posant-nos al dia amb 
aquesta interminable llista de 
temes pendents que anem reco-
pilant durant tot l’any: llibres per 
llegir, sèries per veure, sol per 
prendre, coses per arreglar, etc.

En general intentem descon-
nectar de la realitat, encara que 
sigui per un moment, i posar el 
nostre granet de sorra perquè els 
programes de Telecinco augmen-
tin la seva audiència. Bé... potser 
és millor que no sigui per a tant.

És una època que es gaudeix 
molt. Els que no tenim fills ens 
podem permetre el luxe d’anar 
a dormir tard i aixecar-nos sense 
que el rellotge hagi de sonar. Es-
morzar sense presses, llegir el di-
ari tranquil, sortir a caminar per 
la sorra... Una delícia, vaja.

Però al final, com tot, s’acaba 
fent pesat, perquè a l’estiu tot-
hom està de vacances. Llavors 
intentem treure el suc a tots els 
canals de televisió i el coman-
dament a distància sua de tant 
com el fem treballar. Però no és 
el mateix. Res és el mateix quan 
la pilota no roda.

Perquè el juliol es va fer llarg 
i d’aquest mes ni en parlem. La 
Fórmula 1 tot just ara acaba de 
tornar. Les motos per sort tam-
bé, amb Marc Márquez i compa-
nyia esforçant-se per donar-nos 
espectacle, i hem tingut els Mun-
dials d’atletisme amb Bolt i la 
seva desgraciada manera de reti-
rar-se. Bé, no ens podem queixar, 
però aquestes coses donen per 
a converses d’un dia o dos com 
a màxim. I després ens quedem 
orfes.

Però, ves per on, per sort per 
a nosaltres, el futbol fa molt que 

va deixar de ser un esport. Gràci-
es a Déu i a la Verge Santíssima, 
aquest espectacle/màquina de fer 
diners no pot parar i fa tan sols 
un parell de setmanes tornava en 
forma de Supercopa d’Espanya. 
A doble partit i a mitjans d’agost. 
Que afortunats, perquè ja està-
vem a punt d’haver de començar 
a xerrar als bars sobre les notícies 
que llegim als diaris, al marge del 
ball de noms dels possibles fit-
xatges dels nostres clubs, és clar.

Podem estar tranquils, ajus-
tar-nos el cinturó i relaxar-nos al 
sofà. Ha tornat el futbol. Ja res 

més importa.
És igual si molta gent als Es-

tats Units creu que ser americà 
ara significa reivindicar els valors 
contra els quals el seu país va ba-
rallar-se fa més de 70 anys, o si 
Trump decideix entrar en guerra 
amb Corea del Nord. De la inde-
pendència de Catalunya ja ens 
n’ocuparem quan toqui, mentre 
pensem a qui votarem en les prò-
ximes eleccions.

Res més importa. La pilota 
roda de nou.

Ja podem tornar a odiar Cris-
tiano Ronaldo o Messi, segons el 
color de la nostra samarreta, per-
què ha tornat el futbol, senyors. 
La Lliga ha començat.  

Gràcies a la FIFA, la UEFA, 
l’LFP o a qui correspongui. Ja te-
nim de què parlar durant la set-
mana.

A la Roma clàssica deien que tot 
era qüestió de retòrica. Nosaltres 
ara i aquí, a Andorra, estem en 
l’era de la comunicació. I, en el cas 
del Govern Martí, de comunica-
ció cloroform. Però al capdavall és 
el mateix: captar l’atenció, susci-
tar simpatia, aconseguir convèn-
cer, seduir mitjançant la paraula, 
el gest i fins i tot la gracieta.

Es tracta de comptar amb 
l’aparença, la impressió i l’emoció 
més que no pas la veritat, la lò-
gica i la demostració. I en aquest 
escenari –mai millor dit– aquells 
que volen fer-se escoltar sense 
caure en fórmules capellanes-
ques i en efectismes de mal teatre 
ho tenen difícil.

Toni Martí sembla haver dit a 
reveure al sentit del ridícul. Per-
què l’absència de sentit del ridí-
cul es manifesta només obrir els 
diaris i assabentar-se de la darre-
ra ocurrència del cap de Govern.

El cap de Govern de DA ens 
serveix una proposta per set-
mana, tant li fa del que sigui. 
Propostes que només són noves 
o originals en la imaginació –o 
la ignorància– dels redactors de 
comunicats oficials. Propostes 
amanides amb cloroform, mit-
jançant uns generosos titulars 
que voldrien aparentar novetat.

Propostes de festa major, com 
la del 6 d’agost: “Toni Martí ins-
ta les estacions a crear un forfet 
únic d’esquí.” Un forfet que fa 
anys i panys que existeix, però a 
DA han pensat que fer-ho aparèi-
xer com una proposta nova pot-
ser faria oblidar que és l’actuació 
política, electoralista i sectària 
de Toni Martí el que ha fet saltar 
pels aires Grandvalira.

Propostes demagògiques i 
populistes com la del pacte d’Es-
tat per la seguretat després dels 
atemptats terroristes a Barcelo-
na i Cambrils.

El cap de Govern està conven-
çut que ha triomfat en política 
dient el que la gent vol sentir. 
Antoni Martí ha construït una 
carrera política impermeable a 
l’erosió, impulsant aquest es-
pecial liberalisme andorrà que 
s’imposa a la ciutadania com si 
fos una purga, però que tothom 

pensa que no se li aplicarà perso-
nalment.

Però ara sembla que la cosa 
gira. Els entesos consideren que, 
en no poder-se tornar a presentar 
com a candidat a cap de Govern, 
Antoni Martí ja està amortitzat.

Mentre ha pogut pagar pu-
blicitat, concedir prebendes, 
afavorir canongies financeres i 
congregar influències, Martí ha 
estat enaltit. Ara el comencen a 
bandejar.

I ara, amb l’emoció generada 
pels horribles atemptats, es treu 
de la mànega un pacte d’Estat 

com si a DA fossin els únics de-
fensors de la seguretat ciutadana 
i haguéssim d’anar al seu darrere 
com escolanets d’amén.

Aquesta proposta populis-
ta no podrà pas fer oblidar que 
l’any 2009 i el 2010 els actuals 
dirigents de DA, amb Ladislau 
Baró al capdavant, van fer mans 
i mànigues al Consell General per 
bloquejar el pressupost de l’Estat 
que hauria permès modernitzar 
el servei de Policia.

Cada setmana comprovem 
que alguns parlen per no callar. 
I s’erigeixen en proclamadors de 
veritats absolutes, quan aquestes 
suposades veritats són cada cop 
més relatives.

En la comunicació política 
d’Antoni Martí i Miquel Aleix –el 
seu fidel portaveu, que ha estat 
de guàrdia aquest estiu– la ter-
giversació i l’engany –la mentida, 
parlem clar– s’ha estat emprant 
agosaradament per despistar. 
Ens prenen per babaus.

Engolits en el regne de l’apa-
rentar, obsessionats per la comu-
nicació cloroform, entusiasmats 
amb la publicitat mensual a La 
Vanguardia, la frase recurrent, 
que va acompanyada dels titulars 
precuinats, i la gesticulació han 
oblidat que som molts els que en-
cara podem viure i pensar d’una 
altra manera. I millor.

Només ens cal netejar el retro-
visor i encendre els fars antiboira 
per veure la realitat, ben llunya-
na de l’aparentar i el quedar bé 
de DA.

És hora d’estadistes i no d’es-
trategs del curt termini que te-
nen com a ambició màxima gua-
nyar les properes eleccions.

Aparentar i quedar bé
El cap de Govern ens serveix una proposta a la setmana, i tant li fa del que sigui

Mentre Martí repartia 
prebendes l’enaltien;  
ara, ja amortitzat, el 
comencen a bandejar

Fan saltar Grandvalira 
pels aires i ara volen 
un forfet únic... que  
ja fa anys que existeix

Anestèsia

Torna el futbol, res 
més no importa; 
cordem-nos el cinturó 
i relaxem-nos al sofà
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