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Quan era petit, a la capital teníem 
el Luna Park. Un parc d’atraccions 
a mida del país, a la Prada Casa-
det. Es baixava des de la plaça 
Rebés amb un giny mecànic, que, 
com el Tobotronc, si fa no fa, a 
vegades funcionava i a vegades, 
no. També hi havia una plaça de 
braus, petitona, a prop del carrer 
de la Unió. Més tard la van despla-
çar per esdevenir la Primera Plaça 
de Braus Coberta Del Món! S’hi 
feien curses de braus, concerts 
antifranquistes, o espectacles de 
cascadeurs francesos. Aquests úl-
tims s’havien d’embalar amb els 
seus cotxes atrotinats, des de fora 
de la plaça, per fer el gran salt a 
dins. Eren tan hàbils que encerta-
ven la porta de la plaça, fent una 
ziga-zaga a tota velocitat sense 
deixar-s’hi la pell. Va ser tot un 
equipament multifuncional. Que 
funcionava.

Perquè Andorra sempre ha 
anat darrere els atractius turístics. 
Hem estat punters en iniciatives 
culturals, esportives i festives de 
tota mena. Si mai es fes el museu 
nacional, una de les seves sales 
s’hauria de reservar per recordar 
les primeres, i úniques, edicions 
de festivals i altres saraus diver-
sos que s’han pagat amb diners 
públics. En altres llocs, dels fra-
cassos se n’aprèn. Aquí no, potser 
a causa de la nostra idiosincràsia. 
Aquí, quan una idea fracassa, la 
culpa sempre és dels altres. Que 
si la conjuntura, que tomba que 
gira, però el prohom no baixa el 
cap i admet, sense embuts, el mal-
baratament de recursos públics 
per atreure visitants.

Ara tenim el tema de la cons-
trucció dels casinos. Living An-

dorra as Las Vegas.  Un nou serial 
que promet tensió, intriga i trave-
tes sota taula. Als crèdits, tot de 
grups forans amb presentadors 
andorrans. Les mateixes pro-
postes de sempre, amb el mateix 
cerimonial de sempre. Esperem 
que s’encerti. Perquè, en general, 
a la gent d’Andorra ens agrada en-
certar-la. Un exemple el tenim en 
la il·lusió generada per la creació 
d’un gran domini esquiable. El 
que se’n va anar en orris fa poc. 
O en la cristal·lització en un edi-
fici emblemàtic del termalisme 

tradicional, reinventat com a ter-
moludisme.

Per això, em sorprenc a mi ma-
teix fent la següent reflexió. Vist 
que l’obertura econòmica de pa 
sucat amb oli no dona els fruits 
anunciats –tenint en compte que, 
per una vegada, són tants els in-
versors interessats en Andorra, 
que proposen emplaçaments di-
ferents i propostes complementà-
ries–, em pregunto si no valdria la 
pena deixar que s’hi instal·lessin 
tots, en comptes d’haver de tri-
ar un únic pretendent per a la 

princesa andorrana. Perquè s’ha 
arribat a tal punt d’inacció que 
valdria més demanar perdó que 
demanar permís.

A la capital, per exemple, en 
campanya electoral, ens van pro-
metre de tot, des d’un túnel per 
soterrar el pas dels cotxes a la 
Rotonda fins a iniciar ipso fac-
to la remodelació de l’avinguda 
Meritxell. Encara esperem. En 
definitiva, semblem una mena de 
Far West de pel·lícula, on els cap-
grossos són de gatell fàcil. Primer 
disparen i, després, s’ho rumien. 
Si l’encerto, l’endevino, podria ser 
la nova divisa nacional. Per això, 
quan algú parla de representar 
una nova forma de fer política, 
corro fins a la Biblioteca Nacional 
a fer una altra osca sota una taula 
de fusta. Car allí, en aquell temple 
de la memòria, són custodiats 
tots els diaris, magazins i revistes 
de la nostra història moderna. I 
sempre, sempre, sempre, es torna 
a repetir el mateix concepte: som 
la nova forma de fer política o la 
seva variant, la nova manera de 
fer política.

Tanmateix, el temps passa i 
no es veu moviment. No es veu 
una reconducció clara del model 
de societat, el projecte de país, en 
benefici de tothom. Mentrestant, 
la seriositat, el compromís, l’expe-
riència, la memòria són infravalo-
rades. Ja ho deien els publicistes. 
Cal oferir el mateix, però amb 
l’etiqueta de nou. Nova fórmula, 
nous ingredients, nous enzims, 
malgrat que el detergent sigui el 
mateix. I, per sobre de tot, que 
els compradors no s’assabentin 
mai que el que realment renta és 
l’aigua. 

Rentar més blanc que blanc
No hauríem de permetre que s’instal·lessin tots els casinos, en lloc de triar-ne un de sol?

Als crèdits del serial 
‘Casino’, tot de 
grups foranis amb 
presentador local

En altres llocs, dels 
fracassos se n’aprèn; 
aquí, la culpa sempre 
és dels altres 

Van posar-los el 155 per allà. Van 
acusar-los de ser violents: els po-
lacos, quan miren algú malament, 
infligeixen un mal psicològic irre-
parable. Als pessebres, van subs-
tituir el caganer pel Piuet (Piolín, 
you know), i van convocar-los 
eleccions però, després de posar 
mitja humanitat a la garjola, no-
més els Teletubbies van tenir pe-
brots de presentar-s’hi. 

Tot i això, Catalunya va in-
dependitzar-se. Fent bons els 
pitjors auguris, així va començar 
tot. Al darrere hi van anar els 
bascos, que són molt bèsties i 
van segregar-se de la península a 
cop de xapo. Amb els gallecs, va 
ser complicat aclarir-se: ningú 
sabia si marxaven o es quedaven 
i, quan van fotre el camp, va ser 
impossible entendre cap a on. A 
Castella, els de Villa Arriba, fins 
als ous dels idiotes de Villa Abajo, 
van dinamitar el pont que con-
nectava les dues viles. Malament: 
aquell dia totes les xatis eren a 
baix, a una trobada tuppersex, i 
els paios van quedar aïllats. No es 
van trobar mai més, es van aca-
bar extingint i els pobles els van 
comprar uns inversors, anys des-
prés, per posar-hi un macro Mer-
ca Xina. A Astúries, els de la con-
ca minera van desempallegar-se 
dels pijos d’Oviedo caçant-los a 
pedrades fins a exterminar-los. 
L’Assemblea Nacional Andaluza 
va declarar un estat propi, però 
a les diferents províncies del nou 
territori tot déu parlava castellà 
com li rotava. Sense supervisió, 
cada dialecte va esdevenir un idi-
oma inintel·ligible per a la resta, i 
al final la regió va esdevenir una 
constel·lació de microestats inde-

pendents dels recentment inde-
pendents Países Andaluces. A la 
República Catalana, la cosa no va 
anar gaire millor. Passat no gaire 
temps, Barcelona i Tarragona van 
fundar el nou estat sobirà de Ta-
bàrnia, i els de Lleida, que ja els 
tenien prou tírria, als centralistes 
camacus pixa-pins barcelonins, 
es van separar de la resta i van 
electrificar l’horta i les granges 
de porcs. Els gironins van seguir 
donant pel sac amb el català ben 
parlat i de debò de Girona i bla 
bla bla –tothom n’estava fins a la 

boina, d’escoltar-los– i els van in-
dependitzar a garrotades. La mo-
guda també va arribar al litoral 
tarragoní i, amb tot aquell sidral, 
els operaris de les nuclears van 
desatendre les seves obligacions.

La primera deflagració, a 
Vandellòs, va iniciar una reacció 
en cadena que es va estendre a 
la resta de nuclears espanyoles, 
connectades atòmicament entre 
si, i també a les europees. Les 
explosions, en el seu camí, van 
ressuscitar alguns volcans de 
la seva letargia, i les erupcions 
i l’hivern nuclear van deixar el 
continent fet un nyap. Ja no em 
caldrà escriure mai més sobre la 
qüestió catalana: en aquest món 
postapocalíptic, a tothom tant se 
li’n fot el que penso sobre el tema. 
Abans, també.

La república independent 
de casa nostra

Tot va començar amb 
la independència de 
Catalunya; després 
va ser la de Tabàrnia
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