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Alguna cosa estranya està pas-
sant amb els pantalons. Fa l’efec-
te que les grans marques han tor-
nat a estrènyer la roba i que tu allà  
no hi cabràs. Cada any la deuen 
reduir uns centímetres perquè et 
sentis com una salsitxa, i rodona 
com una pilota de golf d’aquestes 
que Sergio García envia sovint a 
l’aigua al Masters d’Augusta. Una 
bola rodoneta que, en el cas dels 
homes, és un llast si no entra a 
la talla 40 i en la dona, a la 34. A 
més, la 40 sempre és la primera 
que vola a les rebaixes. 

Per complementar el procés, 
entrar en un emprovador és una 
cosa força depriment. Quasi 
com  els sobres d’aquell polsim 
repugnant que t’has de prendre 
abans d’una colonoscòpia. Et 
despulles davant d’un mirall sú-
per il·luminat, en què pots veu-
re fins i tot com et saluden els 
punts negres de la cara i la barba 
que semblava ben cuidada apa-
reix com la d’un llenyataire del 
Canadà. Ets sents absolutament 
indefens i vulnerable amb tots 
els teus defectes multiplicats. 
Mentrestant, intentes posar una 
cama per un lloc on no hi passa-
ria la d’un canari però tu, tossut 
i atret pel preu, t’ho emproves. 
Per intentar que no quedi. El no 
ja el tens. Hi entres una cama, 
sents un catacrec i comproves 
que les costures se n’han anat a 
fer un màster a la Universitat Rey 
Juan Carlos. Hi ha pantalons tan 
estrets pels quals no hi passa ni 
el peu i no és que hagi crescut, 
sinó senzillament que per allà 
només s’hi  podria filtrar el cafè.  
I encara. 

Tampoc és que els emprova-
dors hi ajudin massa. Són com 
una cabina de raigs UVA vertical. 

Tenien més comoditat els sarcò-
fags dels faraons egipcis. I vinga a 
fer equilibris i saltironets perquè 
entrin els pantalons com un nú-
mero de circ i amb la sensació que 
l’elefant ets tu. Havies demanat 
uns texans normals, però es veu 
que aquest concepte es va acabar 
quan el tren va arribar al salvatge 
Oest i Buffalo Bill es va passar als 
pantalons de vellut. Superat el 
tràngol del peu i de la cuixa, en-
cara queda la cintura, sobretot si 
ets un candidat a qui   el jutge Lla-
rena condemni a cadera perpetua. 

Tens la sensació que te’ls hau-
ran de treure amb la rasqueta 
de la vitroceràmica si abans no 
has agafat una infecció als peus 
perquè el sòl dels emprovadors 
acumula vestigis que s’haurien 
de datar amb carboni 14. És una 
superfície immobilista perquè 
sempre hi ha el mateix borrissol. 
De vegades, també hi ha servei 
d’acupuntura amb les agulles 
que queden a la moqueta. T’es-
trenyen tant els pantalons a la 
cintura que la teva panxa sembla 
la d’una elefanta embarassada de 
nou mesos, en la qual Saturn po-
dria rodar en massa orbital. Això 
passa sobretot si et vols comprar 
texans després de Setmana San-
ta i que el teu pas de processó 
de fusta preferit és quan la de 
formatges surt de la cuina en 
direcció a la taula, i que per molt 
que els pastissers apostin per les 
figuretes de xocolata a les mo-
nes tu continues sent partidari 
d’una bona base amb pa de pes-
sic, mantega i ametlles. Després 
no t’entren els pantalons i, a més, 
mentre tu estaves a l’emprova-
dor, Cristina Cifuentes ha apro-
vat el concurs del MIR (Metge In-
tern Resident). El del curs vinent.

El cap de setmana passat hem es-
tat a Aubervilliers, vora París, al 
congrés del Parti Socialiste fran-
cès. Convidats pels companys 
de la Fédération de la Haute 
Garonne del PS, hi hem anat per 
convicció socialdemòcrata i tam-
bé per defensar Andorra en uns 
moments en què les relacions del 
nostre país amb França no van 
pas bé.

Hem parlat força amb dife-
rents responsables polítics i hem 
explicat els esforços duts a ter-
me per Andorra, d’ençà de l’any 
2009, per acostar l’activitat finan-
cera del país a les normes regula-
dores europees i internacionals. 
Els hem explicat que el Govern 
que vaig presidir del 2009 al 2011 
va aconseguir el febrer del 2010 
treure el país de la llista negra 
de paradisos fiscals de l’OCDE, i 
va establir convenis d’intercanvi 
d’informació fiscal.

I hem exposat les dificultats 
internes amb què ens vam trobar 
mentre negociàvem, l’any 2010, 
l’establiment d’un acord moneta-
ri amb la Comissió Europea, amb 
l’oposició frontal d’alguns bancs 
i de dos ministres de l’actual Go-
vern vinculats a la banca.

També han estat al centre de 
les converses les importants mo-
dificacions legislatives dutes a 
terme, des del maig del 2009 fins 
avui, destinades a adequar la nor-
mativa financera i fiscal als com-
promisos internacionals contrets 
per Andorra.

Hem explicat així per què, des 
del Govern o des de l’oposició, 
sempre hem defensat i hem fet 
avançar el que considerem neces-
sari per a la respectabilitat inter-

nacional d’Andorra.
Defensant el futur d’Andor-

ra, hem parlat amb els primers 
secretaris de les federacions de 
l’Alta Garona, Sébastien Vincini, 
i amb Christophe Cavailles, res-
ponsable de la federació dels Alts 
Pirineus, ambdós bons amics. 
També vam conèixer el nou res-
ponsable de la Federació dels Pi-
rineus Orientals.

En el sopar del dissabte, orga-
nitzat per la Federació de l’Alta 
Garona del PS, vam compartir 

taula amb Carole Delga, presiden-
ta de la regió occitana, que englo-
ba les dues antigues regions de 
Migdia-Pirineus i el Llenguadoc-
Rosselló. Vam comentar, amb ella 
i amb diversos responsables de la 
gran regió del Sud de França que 
abasta totes les demarcacions 
pirinenques veïnes d’Andorra, la 
proposta d’acostament del nostre 
país a Europa, i vam fer referèn-
cia als 25 anys de la Constitució, 
que assenyala que cal promoure, 
mantenir i enfortir unes relaci-
ons harmòniques amb els països 
veïns.

Parlàvem de tot plegat el ma-
teix dia que la portada de La 
Dépêche du Midi de Tolosa publi-
cava que s’havia dut a terme la 
primera operació conjunta de les 
duanes franceses i andorranes 
“per perseguir els tràfics de di-
ners i de tabac”.

Unes hores abans, Pierre 
Moscovici, el comissari europeu, 
plantejava a la tribuna una clara 
posició de lluita contra la concur-
rència fiscal deslleial dins la ma-
teixa Unió Europea i assenyalava 
els països –Luxemburg, Xipre, 
Malta, Holanda– que la practi-
quen en perjudici del conjunt. Ho 
va fer refermant la seva voluntat 
socialdemòcrata d’enfortir, des de 
la Comissió Europea, la lluita con-
tra la competència fiscal deslleial, 
i insistir en la vigència de la llista 
europea de paradisos fiscals.

Els progressistes no volem te-
nir la bandera d’Europa amagada, 
tancada a l’armari. Hem d’estar 
orgullosos de ser europeus.

No ens equivoquem: Europa 
més que mai. Quedar-nos com 
estem és anar enrere i cap al de-
sastre. I pretendre tornar a eta-
pes anteriors, i perdre així part 
del que hem aconseguit, també.

Què està en joc en la nostra 
relació amb França? Més prospe-
ritat, llibertat i seguretat. Ni més 
ni menys.

Per això hem anat al congrés 
dels socialistes francesos. Per par-
lar i per escoltar. I per defensar el 
bon nom i la credibilitat interna-
cional d’Andorra. Com sempre ho 
hem fet, perquè a l’hora d’anar 
a defensar Andorra a Europa la 
gent d’SDP som coneguts, escol-
tats i respectats.

Europa més que 
mai; quedar-nos com 
estem és anar enrere 
i cap al desastre

Els progressistes 
no volem la bandera 
d’Europa amagada, 
tancada a l’armari
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