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Calen noves fórmules per finan-
çar la sanitat. Ho diu el ministre 
del ram, Carles Álvarez Mar-
fany, en una ponència a Ester-
ri d’Àneu. Recorreré als remeis 
tradicionals perquè per anar el 
metge hauré d’esperar que Mr. 
Wonderful i Paulo Coelho em 
tornin els diners, ja que els seus 
productes no em serveixen. Ha-
via cregut fil per randa totes les 
frases motivacionals que han 
imprès a les tasses, espelmes, 
llibretes, carpetes i coixins i res, 
que em continuo sentint cansat i 
sense esma. Em van dir que cada 
dia seria una aventura extraor-
dinària, que aconseguiria tot el 
que em proposés, que si puc so-
miar-ho ho puc fer, que ningú és 
tan genial com jo i que si somric 
a la vida, aquesta em somriurà a 
mi. Doncs no és així: he somrigut 
aquest matí al meu veí i m’ha tor-
nat una mirada més laxant que la 
de Mario Vargas Llosa.

Potser és culpa meva, que no 
soc proactiu, receptiu, assertiu, 
ni cap d’aquestes coses que sur-
ten als llibres d’autoajuda. O és 
que estic baix anímicament. Que 
em falta motivació i capacitat de 
superació, que em moc entre el 
plaer i la culpa, entre el seny i la 
inconsciència. I que no tinc vi-
sualització, que sembla que és la 
paraula clau. L’únic que visualit-
zo és que cada cop em costa més 
cordar-me els pantalons perquè 
m’he engreixat i que no faig es-
port amb tanta assiduïtat perquè 
estic cansat físicament i mental-
ment. Però la visita al psicòleg 
costa uns 50 euros i no entra per 
la CASS. Doncs res, tornem als 
remeis dels avantpassats. Allà 
on hi hagi una ceba oberta a la 
tauleta de nit no cal el Vicks Va-

poRub, aquesta poció verda amb 
olor de menta. L’efecte balsàmic 
de la primera es deu a les propi-
etats antiinflamatòries dels po-
lifenols alliberats. Amb el segon 
l’usuari també es cura però la 
resta de família acaba en èxtasi, 
com un rastafari que s’ha fumat 
un escorpí triturat. El meu padrí, 
impulsor de la ceba oberta en 
canal, assegurava que el singlot 
s’aturava amb un bon ensurt, o 
mirant una barra de pa posada a 
l’inrevés.

No tinc memòria històrica de 
la seva eficàcia, però sí que recor-
do que venia gent a casa seva a 
curar-se d’una cosa que es deia 
“naurella ensorrada”. Ignoro qui-
na part del cos és, però el padrí 
parlava també de carcanada o 
mal de l’espatllat. Abraçava amb 
força els pacients, feia un sotrac 
amb els braços i se sentien uns 
catacracs com cada cop que és 
lesiona el jugador del Madrid Ga-
reth Bale. La gent marxava con-
tenta, tot i que l’autèntic mag del 
carrer era un senyor que tenia un 
coixí amb unes propietats mera-
velloses. Era petit, com aquests 
que venen ara, que porten cere-
als i que s’escalfen al microones. 
Aquell s’aplicava a qualsevol part 
del cos i el dolor desapareixia rà-
pidament. Un dia, però, el coixí 
es va descosir i de l’interior en 
van sortir cascalls. Del seu làtex 
s’obté l’opi, l’heroïna i la morfina.

Així que cal desaconsellar el 
seu ús sota el risc de ser inclòs en 
l’operació Paradís contra el tràfic 
de drogues, i perquè no reduirà el 
deute de la nostra sanitat. El que 
guanyem per una banda ho per-
drem a la Unitat de Conductes 
Addictives. Serà pitjor el remei 
que la malaltia.

En aquesta Plaça del Poble es-
crivia la setmana passada que 
convenia que aclaríssim si calia 
respectar o reformar la Cons-
titució. Dos dies després ens 
adonàvem que aquells que con-
trolen el poder al Consell Ge-
neral no volen ni respectar ni 
reformar la Constitució.

Hem tingut notícia de l’acti-
tud –autoritària i ben poc de-
mocràtica– del grup parlamen-
tari de DA dijous passat, dia 5 
d’octubre, a la comissió legisla-
tiva de Finances, en la qual va 
trepitjar els drets de l’oposició 
amb la prepotència, que ha es-
devingut la marca de la casa, de 
Miquel Aleix –qui l’ha vist i qui 
el veu–, convertit en l’executor 
disciplinat de les consignes del 
seu cap, Toni Martí.

En una qüestió –la modifi-
cació de les lleis fonamentals 
de competències comunals i de 
transferències de capital als co-
muns– no va voler ni escoltar 
els consellers de l’oposició ni 
parlar-hi. Ja d’entrada Miquel 
Aleix va manifestar que qualse-
vulla esmena que s’apartés dels 
designis de l’amo (Toni Martí) 
seria bandejada i rebutjada. I 
així ho van fer, disciplinats i, 
sobretot, obedients els conse-
llers de DA.

Han decidit que els seus 
projectes de llei són consti-
tucionals i amb el seu 37% de 
vots obtinguts a les eleccions i 
els 15 vots al Consell en tenen 
prou per manar i disposar.

Semblant demostració de 
prepotència ens porta a tornar 
a parlar de la necessitat de re-
formar la Constitució.

Tenim una Constitució de-
teriorada en no haver-se fet 
treballs de reforma i mante-
niment en els seus 23 anys 
d’existència. Diverses previsi-
ons han esdevingut obsoletes 
i el capteniment de l’actual 
majoria demostra que no es vol 
parlar amb les minories ni es-
coltar-les. A més, els andorra-
nes menors de 39 anys no van 
poder votar la Constitució el 
1993 i ara observen amb preo-
cupació aquest segrest de l’es-
perit de concòrdia.

S’està produint així un dete-
riorament de la legitimitat de-
mocràtica i l’ús per part de DA 
de la majoria al Consell amb 
prepotència no ajuda pas a veu-
re un bon camí a tot plegat.

Tanmateix, són força nom-
brosos els que pensen que és 
millor no arriscar-se i esperar 
que s’escampi la boira.

Aquesta actitud passiva, 
que es vol prudent o cautelo-
sa, comporta un lent camí cap 
al suïcidi, ja que no sembla 
pas que els nostres problemes 
hagin de desaparèixer per art 
d’encantament.

La crisi que pateix Andor-
ra no és solament econòmica. 
També és institucional. Les re-
tallades liberal-conservadores 
de DA han fet veure que no 

tot era tan sòlid com ens pen-
sàvem.

Tenim una oposició parla-
mentària molt feble, la passivi-
tat de la qual fa pensar que la 
pluralitat de la representació 
política no està assegurada. 
Alhora la passivitat dels còn-
sols davant l’escomesa de Toni 
Martí a les seves competències 
comunals aixeca també força 
preguntes.

I convé afegir al panorama 
que la nova configuració d’un 
Consell Superior de la Justícia 
articulat a l’entorn de fidels 
militants de DA no dona pas a 
tranquil·litat ni seguretat.

Els progressistes d’SDP 
apreciem molt la Constitució 
del 1993 i sempre ens hem si-
tuat en primera línia a l’hora 
de defensar-la com sigui que 
representa un admirable exem-
ple de compromís polític. Però 
davant l’actual crisi instituci-
onal esdevé inevitable refor-
mar-la.

Ara convé promoure un de-
bat que impulsi a actualitzar la 
norma fonamental i a recupe-
rar un projecte il·lusionant per 
al futur d’Andorra. Necessitem  
–Andorra necessita– conquerir 
nous compromisos constituci-
onals mitjançant el diàleg.

El problema que tenim, a ho-
res d’ara, és que Toni Martí i el 
seu entorn no volen parlar i no 
tenen la més mínima intenció 
d’escoltar cap veu ni cap opinió 
que s’escapi del que els agrada.

Amb unes institucions con-
trolades pels estómacs agraïts 
i la comunicació cloroform, el 
país no anirà endavant.

Amb unes institucions 
controlades per 
estómacs agraïts el 
país no pot prosperar
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