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RAMON CAMATS || CAVE CANEM

H
a obert mai un pou mort o un
dipòsit de purins de porc? En ai-
xecar la tapa surt una bafarada
pútrida que prové de la descom-

posició de la femta i l’orina. Es tracta de
gas metà, d’olor característic, que ofèn els
narius i ofega. Pot arribar a deixar incons-
cient qui el respira.Així és com més d’un
granger, que es disposava a buidar el
dipòsit, ha caigut dins i s’hi ha ofegat.

He recorregut a aquesta imatge –olfac-
tiva i gràfica– perquè,per associació,m’ha
vingut suggerida pel context polític i so-
cial.No debades hom anomena corrupció
al mal ús del poder per aconseguir avan-
tatges il·legítims, secrets i privats.Lametàfo-
ra és transparent, tant com transparèn-
cia significa el contrari de corrupció, con-
cepte que literalment es refereix a l’efec-
te de degradació d’un organisme després
de la seva mort, procés que va associat
d’una olormés omenys intensa i desagra-
dable.

No enumeraré els mil exemples que tant vostè com jo
mateix tenim presents quan pensem en la degradació de
les institucions, relacions polítiques i socials a l’Estat es-
panyol. La seva proliferació, diversitat i grau de pene-
tració en el cor de les institucions i dels partits demostren

que no es tracta del soroll de la ma-
quinària, com acostuma a dir-se, amb una
novametàfora.No es tracta únicament de
les inevitables friccions ocasionades per
petits desajustaments dels engranatges, si-
nó que és culpa de lamaquinària sencera,
estructuralment corrupta. Pensi ara en la
imatge de Bárcenas amb el dit aixecat, en-
frontant així els periodistes que li volien
fer preguntes. El seu mut però expressiu
“que us donin pel cul” no era només un
gest mal educat i ofensiu. Fixi’s en el seu
gest irat, en el desvergonyiment de la mi-
rada, l’arrogància del posat...Tot reflecteix
que, lluny de sentir-se culpable de res, se
sent ofès quan hom li demana comptes del
que per a ell era perfectament normal.
El més greu del cas és que sap que molts
ciutadans –a banda del seu partit– són ín-
timament còmplices passius per omissió:
al seu lloc haurien fet el mateix.

El país –i menys encara, el Govern de
l’Estat– no pot viure pendent d’un personatge que qual-
sevol dia pot dir de quins porcs de dues potes és la mer-
da del dipòsit de purins, la tapa del qual controla ell sol.
El seu destí, però, està cantat: el dia que el vulgui bui-
dar ell serà el primer a ofegar-s’hi, víctima de la pudor
dels seus propis pets.
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Camps facilita la
pregunta del PP
Al final del ple de la
Paeria, el PP havia de
formular dos pregun-
tes, però el portaveu
del grup només en
trobava una entre
els seus papers i
explicava que l’altra la
devia tindre l’assessor
i que no la trobava.
La tinent d’alcalde
Marta Camps, que
devia tindre ganes
d’acabar ràpid, es va
dirigir al popular Joan
Vilella amb dos fulls
dient-li: “Quin vol?”
Mig rient, els va
agafar, perquè havien
estat presentats
abans a la junta de
portaveus i Camps en
tenia les còpies, i el
PP va poder fer la
pregunta oblidada.
Abans, vam assistir a
l’habitual concurs de
cites en els discursos
dels edils, i aquesta
vegada cal destacar
les referències a
Gandhi i Cervantes
per part de Zaballos,
mentre que el popular
Vilella citava Sèneca.
Els del PSC, en
aquesta ocasió,
estaven pendents
de la sobirania.

El comissari europeu
Olli Rehn va tombar
ahir totes les previsi-
ons del ministre espa-
nyol per a aquest any
i no preveu millora
fins al 2014.

Luis de Guindos

Aquest barceloní va
obtindre ahir el quin-
zè premi de poesia
Maria-Mercè Marçal
amb una obra titulada
El llançador d’espa-
ses.

Eduard Sanahuja

El propietari deVille-
fruit assumeix el lide-
ratge de l’organització
de productors i co-
mercialitzadors de
Lleida en substitució
de FrancescArgilés.

VicenteYepes

Propietari de La Brui-
xa d’Or de Sort, que
lloga 16 pisos de la
seua propietat a un
euro per ajudar famí-
lies a l’atur i amb
nens malalts.

la imatge
deldia
Temor al campal
descens tèrmic
El temporal de neu
i fred que anuncien
les previsions
meteorològiques per a
aquest cap de setmana
preocupa els pagesos,
que temen que les baixes
temperatures danyin la
fruita (a la foto) i l’ametlla,
que tenen la floració
molt avançada.

LLEONARD DELSHAMS

Xavier Gabriel
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