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Ja és sant Tornem-hi. Però amb 
un any més al damunt. No pesen 
els quilos sinó l’edat, parafra-
sejant aquell vell anunci d’una 
marca d’aigua. L’alcohol no em 
posa bé, i em repeteix la paella 
tota la tarda potser perquè les 
gambes es van congelar durant la 
glaciació quaternària. He comen-
çat a menjar per sopar només un 
iogurt 0% amb bífidus actiu, em 
fan mal l’esquena i els genolls, i 
quan vaig, en poques ocasions, a 
un bar de copes o a una vermu-
teria em trobo amb els fills dels 
amics. És, gairebé, el crepuscle 
dels déus, la caiguda de l’imperi 
Romà, la del mur de Berlín, les 
muralles de Jericó i la Casa Us-
her. M’estiro una estona al sol 
i acabo més cremat que Andrés 
Iniesta després de passar el dia 
a la sorra de Miami Platja sense 
protecció del 95%. M’apareix en 
malsons el pare de Neymar, com 
si fos el del mig de los Chichos, i 
em demana comissions. 

També tinc la pell tan fina 
que les ferides cada cop costen 
més de cicatritzar i els cops pro-
voquen més mal i més blaus que 
abans. A banda d’això, fa tanta 
calor com en un drama d’aquells 
del Tennessee Williams i el Mar-
lon Brando amb la seva samarre-
ta imperi. I això que després de 
la Mare de Déu d’Agost s’acabava 
l’estiu i baixava en picat la tempe-
ratura, segons anunciava el fill de 
la Tomasa en un vídeo de propa-
ganda d’Estat Islàmic.

Deia Nietzsche, un dia d’estiu, 
que la calor era l’enemiga de la ci-
vilització, cosa que no va impedir 
que Alejo Carpentier escrivís Los 
Pasos perdidos a l’Havana amb 
una temperatura de més de 40 
graus, sense aire condicionat i 

lluny del Malecón. Per acabar-ho 
d’adobar, hi ha obres a tot arreu i 
circular pels carrers és tot un es-
port amb proves de salt de rasa, 
d’agafar el clípol que s’ha d’aturar 
a 10 metres de la vorera i d’eslà-
lom entre bastides. Són els Jocs 
Olímpics de l’asfalt. Però amb 
tot, hi ha raons per continuar, 
com afirma el mànager de Rocky 
Balboa a la cinquena entrega de 
la saga, i frenar, d’aquesta ma-
nera, el crepuscle i la caiguda. El 
conformisme i el menfotisme. La 
desil·lusió i l’abatiment. El cansa-
ment i el desencís.

Així, que m’hi haig de tornar a 
posar encara que sigui amb cara 
d’estar buscant l’arrel quadrada 
de dos, entre coalicions, pactes, 
rotondes, tirolines, ràftings i gra-
tacels de 20 pisos al clot d’Em-
privat. És temps de cantar sota 
la dutxa, encara que sigui desafi-
nant, el Nunca el tiempo es perdido 
de Manolo García i de no caure 
mai en el “no importa què” de 
Michelle Pfeiffer asseguda al re-
baix d’una finestra, amb un bar-
nús ratat i el raspall de dents a la 
boca a l’escena final de Frankie i 
Johnny.

Em queden somnis per dibui-
xar, llibres en blanc per escriure, 
viatges per fer, salts al buit i pro-
jectes amb el convenciment que 
els errors no es neguen, s’assu-
meixen; la tristesa no es plora, 
se supera; l’amor no es crida, es 
demostra, i el compromís, com 
afirmava Abraham Lincoln, con-
sisteix a transformar les prome-
ses en realitats. I d’afrontar els 
anys que s’acosten sense tenir la 
mateixa sensació que Jorge Luis 
Borges quan deia allò: “He comès 
el pitjor pecat que un pot come-
tre. No he estat feliç.”

Sí, ja som una altra vegada a l’ini-
ci del curs, que els francesos defi-
neixen tan bé com la rentrée. Un 
moment important que la comu-
nicació cloroform de DA ens vol 
altra vegada disfressar.

La setmana passada vam 
comprovar que el cap de Govern 
és un aficionat que, ho vaig es-
criure dimarts passat, ens pren 
per babaus amb una proposta 
per setmana, tant li fa del que 
sigui.

Després dels horribles atacs 
terroristes de Barcelona i Cam-
brils no solament va parlar d’un 
pacte d’Estat per quedar bé sinó 
que va proposar crear una secció 
antiterrorista a la Policia an-
dorrana.

El que hem estat en respon-
sabilitat al Govern i tenim per 
costum saber del que parlem ja 
vam veure que, una altra vegada, 
Toni Martí demostrava que no 
coneixia els dossiers del Govern: 
fa anys que la Policia andorrana 
té una secció especial de lluita 
contra el terrorisme i fa anys 
que Andorra –la Policia andorra-
na– rep i intercanvia informació 
amb els organismes policials eu-
ropeus.

Com també fa anys –abans 
que l’onada taronja arribés al Go-
vern– ja havíem negociat amb 
Espanya i França acords de col-
laboració en l’àmbit policial.

La manca de seriositat i la 
ignorància del cap de Govern, 
Toni Martí, ha obligat la Policia 
a haver d’explicar aquests dar-
rers dies el que ja sabíem els que 
exercim l’activitat política des de 
la responsabilitat: que no cal cre-
ar el que ja existeix i que a més 

a més la Policia andorrana està 
perfectament embrancada amb 
els organismes policials euro-
peus, no solament i directament 
amb França, Bèlgica i Espanya 
sinó també amb la resta de paï-
sos membres del Consell d’Euro-
pa. Una altra cosa, ben distinta 
de la febre declarativa de Toni 
Martí, és que calgués reforçar o 
adaptar el que ja existeix.

Davant d’aquest trist especta-
cle d’un cap de Govern que parla 
del que no sap, els ciutadans  po-
drien preguntar com, en sis anys, 

hem passat d’uns responsables 
polítics que –en tots els governs 
que s’han succeït des del 1982 
fins al 2011– sabien del que par-
laven i que sabien mantenir-se 
en el nivell escaient de dignitat i 
competència a la col·lecció d’afi-
cionats que ocupen avui l’escena-
ri governamental.

En aquesta línia de manca de 
seriositat, el ministre d’Educa-
ció tampoc no ha deixat passar 
l’oportunitat de l’inici de curs per 
intentar obtenir una bona nota 
en l’assignatura dels despro-

pòsits: ha gosat declarar que la 
reactivació econòmica –evident 
per als ulls del Govern que An-
dorra no es mereix però no pas 
per a les famílies d’Andorra– per-
met augmentar preus i tarifes! 

És ben evident que el nivell de 
qualitat ha baixat radicalment.

Fins fa quatre dies ens volien 
fer creure que teníem el Govern 
dels millors, però ja hem anat 
descobrint que el que tenim no 
és pas el millor dels governs. Es-
tem patint l’allau de la demagò-
gia a curt termini del Govern de 
DA, els membres del qual són in-
diferents a les conseqüències que 
aquesta política pugui tenir per 
al futur de la societat andorrana.

Deixar la política en mans 
d’una certa espontaneïtat primà-
ria sempre ha acabat malament 
arreu.

Les forces polítiques plan-
tegen propostes ideològiques a 
mitjà i llarg termini. Són instru-
ments per a la construcció del fu-
tur que demanen el suport dels 
electors. Però ho han de fer amb 
capacitat –i voluntat– de liderat-
ge polític, no per anar simple-
ment a remolc d’apassionaments 
momentanis.

Construir un país no és fàcil. 
Administrar-lo cada dia, tampoc. 
Satisfer tothom, i a més tothom 
a la vegada com pretén Toni 
Martí, no és possible.

Cal prioritzar, arriscar en la 
selecció d’objectius, pensar en la 
gent, no aprofitar-se de la gent.

La democràcia, el progrés, re-
clamen i necessiten polítics que 
toquin de peus a terra i que co-
neguin la història del país que 
volen servir.

El ministre Jover diu 
que la reactivació 
econòmica permet 
apujar preus i tarifes

Fa anys que la nostra 
Policia té una secció 
especial de lluita 
contra el terrorisme
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