
Undiari nacional va esbombar la notícia que, en les
inenarrables disbauxes alcohòliques de Lloret deMar,
els hotels oferien en el pack turístic la barra lliure, jun-
tament amb el menjar i el dormir. Vaja, que després
de lamentar-nos tant per la nefasta publicitat de tu-
risme de borratxera que els agradava vendre a les agèn-
cies estrangeres, acabem descobrint que els nostres
paisans del sector de l’hoteleria ho abonen amb tota
la consciència. Sense generalitzar, evident. Però fóra
bo que ens comencéssim a replantejar els paràmetres
a partir dels quals, alguna gent en aquest petit país
nostre, vol treure la legítima tallada del pastís turístic.
I l’altra dada preocupant: Lloret, tota sola, amb la seva
desmesurada i pedestre tabola, concentrava el qua-
ranta per cent de l’assistència turística de la Costa
Brava. Ja em diràs, el tros de terra idíl·lic, agrest i su-
blim del qual n’exhalaven els efluvis tan brillantment
la prosa d’un Ruyra o un Pla. Res, a agafar unamonu-
mental turca a Lloret de Mar.

Faig lluir del tot conscientment la dimensió cul-
tural i mítica de la Costa Brava perquè sem’entengui
per on vaig. Pensem en les dues alternatives que, grosso
modo, se li presenten al turisme català. L’explotació
salvatge a risc de caure en la degradació accelerada i
irrevocable del país, fins a raure en l’exhauriment i la
misèria d’aquí a uns anys, o la promoció lenta i de qua-
litat, sostenible, pensant a un llarg termini necessari i

moltmés productiu. Suposo que queda clar per quina
de les duesm’agradaria que et decantessis. Si no, que
els ho preguntin als que no els toca altre remei, allà
per la vall d’Àssua, que contemplar el quadre desolat
de les pistes fantasma de Llesui, i que ara tot just es
veuen amb cor de superar-ho amb l’opció molt més
elegant i rica de les rutes del Pamano i tota la resta. O
als de la Vall Fosca, que pels volts d’Espui no es poden
treure de davant la vista el saqueig perpetrat per la
vergonya delMountain Resort, on s’himoren de riure
la pista de golf, el centenar d’apartaments buits i els
remuntadors rovellats. Desastre i desolació. Potine-
jada dels polítics. I els que n’han tret benefici, que
també n’hi ha, busca’ls.

Quina llàstima que no n’aprenguem. Tant que ens
pensàvem que l’astracanada de Terra Mítica només
la podien perpetrar els sàtrapes del País Valencià, i aquí
ja fa temps que en prenemnota, ens fa gràcia i li parem
la catifa al Sheldon Anderson perquèmassacri el des-
aprofitat delta del Llobregat i ensmunti l’Eurovegas.
No sé per què després ens queixem que a l’agost se’ns
cremen els boscos, els camps i les masies. Si ens im-
porten un bunyol...

Fins que, a la fi, els polítics intentin convèncer-nos
que no és així i, a través d’una novamentalitat de pro-
moció turística i ambiental, dignifiquin el país i els pre-
uats actius que ens sustenten.
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Per raons que no vénen al cas m’he adonat de la
bondat d’uns exercicis que el metge de capçalera va
recomanar-me per mantenir les cervicals i l’esquena
en plena forma. Durant massa temps, amb una fre-
qüència que començava a preocupar-me per l’edat
que tenia, quedava clavat durant uns dies i gairebé no
empodiamoure del llit. Les primeres vegades, sim’aga-
fava escalant, anava als metges que la Federació d’En-
titats Excursionistes de Catalunya tenen contractats,
a través d’unaMútua, en una clínica privada de Lleida.
Després, és clar, vaig deixar d’anar-hi.

Els símptomes sempre eren els mateixos i el dia-
gnòstic, fos el traumatòleg que fos, idèntic. Sense tocar-
me, amb aquella cara de qui ja sap què tens abans no
ho diguis, que sempre és la mateixa comèdia i la re-
cepta ve de sèrie, em deien de prendre carretades
d’ibuprofens i repòs. Sempre asseguraven que era una
contracturamuscular i jo preguntava si podia fer res
per evitar-ho, que rondava els vint-i-cinc i em preo-
cupava la freqüència del contratemps. No valia la pena,
deien, tan sols antiinflamatoris i descansar. El següent
pas va ser deixar-me grapejar per fisioterapeutes d’on
sortia tan baldat com anestesiat i tranquil. Era un com-
plement plaent, no els enganyaré, però tampoc no
resolia la situació perquè mai no evitava la següent
pinçada.

Un dia, ara farà un parell o tres d’anys, li ho vaig
comentar al meumetge de capçalera, al CAP de l’Ei-

xample de Lleida. No en diré el nom perquè no l’hi
he demanat permís, però ésmolt bo i n’estic realment
content. Va per feina, sense parlar de vajanades i es-
coltant-te. T’escolta a tu i escolta el teu cos, és dels
metges que no els famania tocar els pacients. Va pre-
guntar-me com dormia i va proposar-me unes pos-
tures concretes així com evitar-ne d’altres; va ense-
nyar-me uns quants exercicis cervicals i va donar-me
un temps demarge per notarmillores. Des d’aleshores
no m’he enganxat més i realment el meu consum
anual d’ibuprofens ha disminuït considerablement.

Per una banda del llom a la planxa s’hi cou la idea
que aquests estiraments tan senzills i útils més em val
fer-los d’aquí fins a l’eternitat; per l’altra cara, encara
crua, em sembla que ens queda molta feina per fer
en un sistema sanitari que a voltes recepta pastilles
per defecte i considera que el pitjor de la seva feina
és tractar amb els pacients.

Alguns metges són una mica House però sense
gràcia, tan sols tenen el recurs de la mirada condes-
cendent per fer evident que els molesta verbalitzar
una obvietat insultant, encara que tu només has pre-
guntat si és possible prevenir les contractures sense
deixar de fer esport.

Aleshores, quan saps que les farmacèutiques els
paguen viatges a congressos i els regalen coses vari-
ades, acabes sospitant que el teu problema, si el fas
crònic, els ajuda a omplir receptes i sumar punts.
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