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RAMON CAMATS || CAVE CANEM

E
l títol, manllevat de l’expressió
La costa de gener, no és, tanma-
teix, una troballa casual sinó que
està justificada per un conjunt

d’analogies. Si costa refer-se de les ex-
cessives despeses de les festes nadalen-
ques, no costa pas menys fer-ho de les
provocades pels viatges de vacances de
l’estiu –els que han pogut fer-los, és clar–
o/i de les que ocasiona el material esco-
lar dels fills –especialment ara, amb la
dolorosa i antipedagògica pujada de
l’IVA.

No para aquí la cosa, tant en un cas
com en l’altre ens reincorporem a la fei-
na després d’uns dies de repòs, en què
hem alentit el nostre ritme o l’hem atu-
rat completament. Sigui com sigui, tor-
nar a la feina serà la tasca més dura de
totes car els humans som bèsties de cos-
tums: quan agafem un pas i ens hi donem,
res no ens és més fàcil que seguir-lo. Per
a nosaltres també val el principi d’inèrcia descrit per
Newton, que preveu que tot cos romangui indefinida-
ment en repòs o en moviment uniforme, llevat que al-
guna força alteri el seu estat.Així l’hàbit és la nostra
inèrcia particular i guia únic de la nostra conducta.

Per això, trencar la rutina és una tasca colossal. No

parlo del cap de setmana –parèntesi breu,
la plena consciència del qual ens arriba
el dilluns–, sinó de períodes llargs, que
obliguen a trobar alternatives al treball,
a fi d’omplir les hores mortes. Per això
veiem tantes persones que emprenen les
seves vacances amb els mateixos esque-
mes mentals que usen per a treballar: cal
estar ocupat tota l’estona, anar d’un lloc
a l’altre..., la qüestió és no parar. El ma-
teix val a dir de la dèria de continuar con-
nectats amb la feina, facilitada pels ter-
minals portàtils que permeten rebre i con-
testar correus electrònics,whatsapps, etc.
A tornajornals s’escau de dir el mateix:
que reprenem el treball amb el ritme dels
darrers dies de vacances, això és, molt
baix o nul.Aleshores, qualsevol activitat
física omental ens exigeix un esforç titànic
de manera que els primers dies ens
arrosseguem, incapaços de produir res.

No voldria semblar un llepaciris, però
¿recorden aquell text de l’Eclesiastès que diu que sota
el cel hi ha temps per a tot i un temps per a cada cosa?
No ens aniria malament tenir-lo present, no pas per
guanyar-nos el cel –és un dir–, però sí per permetre que
els moments de descans ho fossin de debò.Potser alesho-
res els de treball no s’assemblarien tant a l’infern.

La costade setembre
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Les Borges i
Pep Guardiola
El president del DKV
Borges de tenis
taula, Enric Vall, ha
estat uns dies de
turisme amb la
família pels Estats
Units. En la seua visita
a la Zona Zero de
Nova York van tindre
una més que
agradable trobada
amb Pep Guardiola,
la seua esposa i fills,
que, com tothom sap,
ara viuen a la Gran
Poma i també feien
turisme. Guardiola
està assabentat de
tot i, és clar, es va
interessar per la salut
del DKV.

La Unió
Esportiva...
Costa anar
actualitzant els noms
dels clubs esportius.
Ahir, amb pocs
minuts de diferència,
el paer en cap,
Àngel Ros, i el nou
entrenador del Lleida
Esportiu, Toni
Seligrat, es van
referir al club de
futbol de la ciutat
com a Unió
Esportiva...

Tinent coronel d’in-
fanteria de l’exèrcit
espanyol que amena-
ça Catalunya amb les
armes si plantegés
qualsevol forma d’in-
dependència.

Francisco Alamán

La conselleria d’Edu-
cació ha de solucionar
els pagaments a les
empreses del trans-
port escolar per po-
der iniciar el curs a la
comarca del Sobirà.

Irene Rigau

President de l’associa-
ció islàmica deTàrre-
ga, entitat que ha
estrenat mesquita al
polígon sense cap me-
na de conflicte ni aju-
des.

A. Zahti

El Força Lleida, que
dirigeix des de la ban-
queta, va iniciar ahir
la temporada, que ha
de combinar els èxits
esportius i l’austeritat
econòmica.

la imatge
deldia
SantRamon reuneix
5.000pelegrins
La devoció a sant Ramon
va congregar ahir més de
5.000 pelegrins al voltant
del santuari del sant,
coincidint amb el dia
de la seua onomàstica.
L’itinerari finalitza amb
els tradicionals Tres
Tombs al voltant del
temple, en què fan
pelegrinatge tractors.

XAVIER SANTESMASSES

Joaquín Prado
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