
12 PUNT DE VISTA  EL PUNT | Dissabte, 19 de desembre del 2009

om que sempre s’acaba parlant
d’èxit, amb més o menys matisos,
com que la consigna, en els domi-

nis del periodisme oficialista, és que s’ha
d’ensenyar sempre el got mig ple, segur
que sentirem dir que aquesta cimera de
Copenhaguen sobre el canvi climàtic ha
donat bons fruits. Els que conserven enca-
ra algun vestigi de compromís amb la rea-
litat de les coses potser insinuaran que po-
dria haver anat millor. Però ja veureu com
en sentirem parlar amb optimisme i possi-
bilisme. No podia ser altrament d’un afer
que ha reunit a Dinamarca els principals
líders polítics mundials. Fracàs, aquests
senyors i senyores? Mai! A ells sempre els
acompanya l’èxit, més esclatant o més
discret. O així ens ho inculquen, amb in-
sistència. El cas és que aquests dies s’ha
esdevingut una d’aquelles coincidències
que faciliten i estimulen la reflexió. El pri-
mer equip del Barça és a Abu Dhabi, ju-
gant un campionat, i això ha permès que
ens arribessin tot d’informacions, imatges
i dades sobre aquell país dels Emirats
Àrabs. Impressiona, això d’Abu Dhabi.

C Sembla la materialització d’un conte orien-
tal, d’un somni de riquesa i opulència. Un
parc temàtic, amb tot el mal gust i la pueri-
litat d’aquestes instal·lacions que tan bé re-
traten el nostre món i la nostra època, però
construït amb els materials més nobles,
amb or i marbre, en comptes de plàstic i
cartró pedra. Un parc temàtic del més gran
luxe, de set estrelles. Tot això s’ha edificat
sobre unes immenses bosses subterrànies
de petroli, que fa anys que ragen a doll fet i
encara ho faran, diuen, unes quantes dèca-
des més, al mateix ritme. El petroli ha pro-
porcionat a Abu Dhabi aquella fabulosa
abundància. Però també és la combustió
del petroli i els seus derivats la causa prin-
cipal del canvi climàtic que angoixa tant al-
gunes persones i que ha estat debatut a Co-
penhaguen. El petroli és un dels grans déus
del nostre món i enriqueix fins més enllà
del que es pot imaginar els qui en posseei-
xen i provoca una cobdícia que genera in-
vasions i guerres com la d’Iraq. Com voleu
que tingui èxit una cimera com la de Co-
penhaguen si no podem deixar d’adorar
aquesta negra divinitat?

Negra divinitat

l’escaire | MIQUEL PAIROLÍ

caba de sortir publicat Les bar-
baritats de Fèlix Millet, llibre
que signa un periodista de raça

com és Saül Gordillo i que publica Ara
Llibres, aquesta àgil empresa editora que
dirigeix amb encert Izaskun Arretxe.
Aquesta mena de productes s’anomenen
instant books. Com el seu nom indica, és
una tècnica que ens ve del món anglosa-
xó, que són tot un referent en el món edi-
torial, i són productes que miren de donar
resposta immediata a temes candents i
d’actualitat. Són una aproximació d’ur-
gència a aquells fets i esdeveniments que
en bona mesura han sacsejat l’actualitat i
les consciències de les persones. Ja hi
haurà temps, més endavant, de reflexio-
nar-hi amb més calma, un cop acabat tot
l’afer que, en el cas que ens ocupa –l’afer
Millet– molt em temo que va per llarg. Ai-
xí doncs, en Les barbaritats de Fèlix Mi-
llet, de manera àgil, Saül Gordillo des-
cabdella el rosari de fets pelats que han

A portat a una de les situacions més estram-
bòtiques que mai hauríem pogut imaginar
en una institució emblemàtica i benemè-
rita com és el Palau de la Música Catala-
na. Com acostuma a passar, la realitat su-
pera la ficció. Només l’enfilall d’esdeve-
niments que han protagonitzat aquest tàn-
dem format per Fèlix Millet i Jordi Mon-
tull, que han passat de poderosos senyors
a personatges de sainet, fa esfereir fins al
punt que el primer haurà passat a l’imagi-
nari col·lectiu del nostre país com l’esta-
fador per antonomàsia de la Catalunya
del segle XXI. Les barrabassades i els des-
propòsits d’aquest tàndem també il·lustra
molt bé fins on poden arribar la cobdícia i la
vanitat humana i la negligència política i
institucional. Llegir aquest llibre és tot un
exercici de catarsi perquè posa de manifest,
un cop més, com poden ser d’insondables
els límits de la rapacitat humana, cosa que
ens porta un cop més a entonar el «res de
nou sota el sol» de l’Eclesiastès.

Barbaritats palatines
la galeria | JOSEP FERRER I COSTA

editorial

l govern espanyol ha
hagut de buscar la
complicitat internacio-
nal de França i els

EUA per poder resoldre el cas
Haidar. S’ha aconseguit que l’ac-
tivista sahrauí pogués tornar a ca-
sa seva, a Al-Aaiun, però les con-
cessions al Marroc, les visibles
almenys, són prou importants.
Aminatu Haidar ha aconseguit
que el cas del Sàhara Occidental
fos conegut arreu del món, i el
Marroc, que se li reconegués la
seva sobirania sobre el territori.
De l’autodeterminació i del pla
Baker II, en què es proposava un
referèndum ben fet en territori
sahrauí, ni una paraula. Les po-

E tències occidentals tenen clar que
la seva prioritat no són els drets
polítics dels pobles, sinó la seva
seguretat. Europa té estabilitza-
des les fronteres del sud de la
Mediterrània gràcies a règims
pseudodemocràtics o dictatorials
escampats pel nord d’Àfrica. Ai-
xí els problemes com ara la im-
migració procedent de l’Àfrica
subsahariana, el terrorisme inter-
nacional i el subministrament de
gas i petroli estan sota control.
Haidar ha aconseguit un gest hu-
manitari i que hi hagi hagut mol-
ta mobilització al seu favor, però
no ha aconseguit que Occident
canviï la seva geoestratègia, que
està en aquest cas ben definida.

El retorn de Haidar

l Parlament va obrir ahir
la porta a l’abolició de
les curses de braus al
nostre país. Aquesta és

una bona notícia des del punt de
vista dels que pensen que es tracta
d’una tradició anacrònica i cruel
que cal eradicar, perquè una socie-
tat evolucionada en el concepte
moral no hauria de permetre que
la tortura i la mort d’un animal si-
gui un espectacle per al gaudi
d’una part de la ciutadania. Però
també ho és pel que significa de
reforçament de la democràcia
l’admissió a tràmit de la ILP. Tan-
car la porta al debat parlamentari
d’una demanda de desenes de mi-
lers de ciutadans que donen suport
a l’abolició de les curses de braus
hauria estat democràticament molt
decebedor.

Per això, tot i ser parlamentà-
riament legítim i explicable des
del punt de vista tècnic de la tra-
mitació, resulten poc edificants les
mocions presentades pels grups

E del PSC, PP i mixt.
En espera del resultat final, cal,

però, fer dues consideracions: una
és que resulta paradoxal que els
dos grans grups parlamentaris, el
PSC-CpC i CiU, hagin donat lli-
bertat de vot en aquesta qüestió.
Caldria explicar per què es fa en
un tema com la defensa dels ani-
mals i no en altres decisions parla-
mentàries que també són de gran
transcendència. I, en segon lloc,
resulta difícil comprendre per què
el vot és secret. Els diputats i dipu-
tades representen la ciutadania i
tenim dret a saber què defensen al
Parlament per poder decidir si els
renovem la confiança o no. Consi-
deracions que caldria tenir en
compte quan arribi la votació defi-
nitiva, amb la qual cal esperar que
Catalunya doni una lliçó moral i
aconsegueixi una magnífica repu-
tació internacional liderant la su-
pressió d’aquest cruel espectacle
entre els països que encara el prac-
tiquen.

Un pas decisiu en l’abolició
de les curses de braus
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Considereu que el retorn d’Aminatu
Haidar a Al-Aaiun és un triomf del poble
sahrauí?

■■■■■■■

■■■■■■■■■

L’acord sobre l’impost de successions
beneficia o perjudica la majoria de catalans?

S’hauria de suprimir tal com volia CiU. 159 vots (45,8%)

■■■■

Beneficia la gran majoria i ja era hora que el tripartit es
posés d’acord per reduir-lo. 73 vots (21,0%)

RESULTAT DE L’ÚLTIMA ENQUESTA. (347 votants)

És un pas endavant, però per culpa d’Iniciativa la
reforma ha quedat molt curta. 115 vots (33,1%)

la frase

«Com que el
nacionalisme
espanyol no
existeix, el simpàtic
toro de les banderes
dels seguidors de la
selecció espanyola
és, només, un
sincer homenatge al
minotaure»

Francesc-Marc
Àlvaro

Article a «La
Vanguardia»


