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ASTÚCIA
lguns dels que acusen
Mariano Rajoy d’immobilisme resulta que el
prefereixen fent el paper
de Don Tancredo abans que desmuntant els tòpics que corren sobre
ell. L’exconseller Francesc Homs ha
declarat davant del Tribunal Suprem
que el govern del PP li va fer una proposta per la qual es comprometien a
no actuar judicialment pel 9-N sempre que el govern de la Generalitat no
oﬁcialitzés la consulta amb una compareixença pública davant dels mitjans de comunicació. Com es recordarà, va ser el mateix Artur Mas qui
va sortir a donar les xifres de participació i a valorar la jornada. A l’hora
de plantejar la seva defensa Homs ha
fet públic allò que, d’altra banda, ja se
sabia: hi va haver contactes entre els
dos governs i després els uns es van
creure més astuts que ningú i els altres es van sentir traïts. Els que segueixen conﬁant el futur del procés a
l’astúcia es pensen, o volen fer creure, que els podran tornar a enredar.
Ara per ara es fa difícil de creure en la
via de l’engany ja que el que han
aconseguit és que la ﬁscalia de l’Estat
estigui permanentment amb la guàrdia alta. Tendim cap al conﬂicte perquè, ara sí, tothom el busca. No vull
dir que tingui la voluntat de prendrehi mal intencionadament, que ja es
cuida ben bé cada un de guardar-se
tant com pot les esquenes, ni tan sols
que hi hagi la intenció de magniﬁcar
el xoc, ja que ja es comença a evidenciar quins poden ser els efectes de
l’impacte. La qüestió és que si bé encara hi podria haver una coincidència d’interessos per arribar a un pacte per buscar una solució de circumstàncies i no aprofundir més en la ferida –com es va proposar per la consulta participativa– tenim l’evidència
que no existeix la conﬁança mínima
necessària per acordar-lo.
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Ramon Pardina

«Ikea és una estratègia
per reactivar l’amor i
fer funcionar la parella»
Ramon Pardina presenta dimarts
vinent a la Llibreria 22 «El club dels
homes amb bigoti», el seu quart
llibre de contes. Els tres anteriors
van guanyar tots algun premi
P Per què no hi ha toreros amb bigoti?
R Ostres! És que el bigoti és un símbol
d’elegància i de saber estar, i els toreros
no són precisament ni David Niven ni
ClarkGable,tenenunaltretarannà.Futbolistes bigotuts tampoc no n’hi ha
gaires, però ja tornaran, potser un Messi d’aquí a 15 anys durà bigoti.
P Aznar és del club?
R Aznar es va donar de baixa.
P Però sembla que encara tingui alguna cosa a sobre del llavi.
R Hi ha diferents tipus de bigoti. El de
l’Aznarseriaelbigoti-espectre,queelveiem encara que ja no hi sigui.
P Fa mascle, un bigoti?

(Riu)Hihadetot,elsd’enTomSelleck
i en David Niven, sí.
P I el de funcionari franquista?
R Ha, ha, aquell que és només una ﬁna
ratlla a sobre del llavi? Ja no es veu gaire, però vagi a saber si no tornarà quan
algun hipster el posi de moda.
P És més cuentista vostè o Sergio Ramos?
R He,he,cultivemgèneresdiferents. En
Ramos crea prejudicis contra el conte.
P Han comparat els seus contes amb
els de Pere Calders. Quasi res, oi?
R M’encanta. Sense Calders no existiria la generació actual d’escriptors de
contesencatalà.Me’l llegeixoirellegeixo
sovint. Hi comparteixo l’humor i la
fantasiasorgidesenunentornquotidià,
m’hi sento molt a gust.
P La vida és més absurda que els seus
contes?
R Mai no m’he cregut que la realitat superi la ﬁcció, només ha de veure un còR
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«El bigoti
franquista
potser tornarà
quan el posi de
moda un
hipster»

 Ramon Pardina
creu que el
d’Aznar és
l’anomenat bigotiespectre, aquell
que veiem encara
que ja no hi sigui

ENTREVISTA DE

Albert Soler
GIRONA

mic de superherois. Peròa vegadesla
realitat m’ofereix arguments que de
cap manera hauria imaginat. Per
exemple, el conte del noi que mai no
ha plorat me’l va inspirar una conversa que vaig escoltar en la qual un
noi deia exactament això.
P Va sempre amb una llibreta a sobre per apuntar?
R És clar! Fa poc he apuntat el cas
d’unjoveaquiunanoialihaclicatlike
a Instagram, i ell dóna per fet que
agrada a aquella noia. No sap separar la realitat del virtual. Li costarà acceptar que en realitat no li agrada...
P S’ho passa malament a Ikea?
R En realitat m’agrada, per això li he
dedicat un conte. La gent ho ignora,
però totes aquelles complicacions a
anar a comprar i a muntar el moble
són una estratègia perquè la parella
funcioni, per reactivar l’amor.
P A Salt han de decidir en referèndum si s’hi instal·la.
R Com dubten? Ikea és una font de
situacions divertides. És una falsiﬁcació de la vida. D’Ikea m’atrau que
tot el que hi ha és mentida, però
s’assembla a la realitat. Ep, però que
decideixin els saltencs, lliurement.
P L’Elvis és viu?
R M’agradaria molt, però em penso
que no. Jo no l’he vist. Ara, al conte
que en parlo, deixo la porta oberta.

