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TEMPS
D’AVUI
Andorra

Està bé recordar les històries, quan les històries
acaben bé, no trobeu? Avui l’Ília gira la mirada i viatja un any enrere per compartir amb vosaltres la
seva satisfacció.
Va ser exactament el dissabte 3 de febrer del 2007,
en aquest mateixa raconet de l’AVUI. L’article es
titulava La veu dels grans
i parlava d’un metge argentino-català que m’escrivia des de Mendoza i
d’una àvia de set néts retirada a Corçà.
Des d’aleshores he mantingut un mínim contacte
amb ell (saludos, Jordi!) i
una mica més seguit amb
ella, amb la Pietat. Per
què? Doncs perquè
d’aquell article en va néixer un projecte que ara ja
és una reeixida realitat.
La Pietat Estany ha pu-

blicat, a l’editorial Dèria,
el llibre Estimades amigues, que recull la singular
aventura d’aquesta dona
valenta i extremadament
sensible, que durant vuit
anys es va dedicar a treballar pel consultori radiofònic d’Elena Francis. La Pietat s’encarregava de respondre una per una totes
aquelles cartes que no passaven la censura de
l’època i, per tant, no podien sortir a les ones.
D’aquesta manera, aquella jove mare de família es
va endinsar en un món sòrdid, ple de dolor i de tristesa, a les vides d’aquelles

Pietat
Estany
responia les
cartes del
consultori
d’Elena
Francis que
no passaven
la censura

dones víctimes d’ un silenci
imposat. Ella era la veu que
consola, l’abraçada que reconforta, la paraula que
salva. Mentrestant, la Pietat s’anava amarant de desànim i d’impotència.
Us recomano sincerament aquest llibre ple a
vessar de tendresa.
I casualment aquests
dies descobreixo que a Itàlia hi ha tot un equip de Pietats Estany: són les persones que responen els
milers de cartes que arriben cada any a Verona dirigides a Julieta Capuleto.
Són de persones que viuen
un amor prohibit, o que

pateixen el desamor, o que
ploren la mort del seu estimat, i s’han recollit al llibre Cartas a Julieta.
Sembla que tant aquí
com a Itàlia, tant als foscos anys d’Elena Francis
com a la primera dècada
del segle XXI, la gent necessita explicar-se, vol que
l’escoltin i agraeix unes
paraules afectuoses.
I per no embafar-nos…
acabaré recomanant-vos
un llibre que també recull
cartes, però que no té res
d’ensucrat. Àcid seria probablement l’adjectiu que
més li escauria. És Com
dir-li adéu, de la parisenca
Cécile Slánka (Edicions
Proa). ¿Voleu donar el
passaport a la parella amb
elegància, originalitat i
sentit de l’humor? Aquí hi
trobareu un munt de propostes hilarants.
Pietat, Julieta, Cécile,
quin estrany i afortunat
triangle.
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Des del

A mesura que s’acosten les
eleccions i a mesura que
se’n saben les previsions, el
nerviosisme del president
de la Generalitat ha anat
augmentant. Molt bé. Què
preocupa el president? Pel
que insinua, però no diu,
l’endemà. I més que l’endemà, les maniobres de Rodríguez Zapatero, que és
un home massa previsible.
José Montilla no pateix pels
resultats del PSC. Ni pels
del PSOE. Ni perquè Carme
Chacón no torni a repetir
com a ministra. Montilla
sua la cansalada perquè
Zapatero no el cridi a capítol el dia 10 i li demani que
accepti avançar eleccions
per poder tancar un pacte
amb Convergència i Unió.
Aquesta eventualitat,
aquesta probabilitat més
que probable, ha fet que el
president hagi proclamat la
fe en la pròpia resistència
quan no l’hi ha demanat
ningú. Quan el PSC va arribar a un acord amb Esquerra Republicana després de
no guanyar les darreres
eleccions, els seus dirigents van afirmar taxatius
que a Catalunya manaven
els socialistes catalans. Si
això és cert, que ho semblava, a qui llancen senyals
ara? Ha arribat el moment
de comprovar la consistència del PSC. És fàcil manar a
Catalunya quan Espanya
no se la juga. Zapatero
podia continuar sent president tot i que Montilla ho
fos també. Però ara podria
no ser així. És lògic pensar
que totes les federacions i
les federacionetes del
PSOE demanarien al PSC el
sacrifici necessari. Què és
més important Espanya o
Catalunya, amics catalans?
Ara ho veurem. Podríem
veure-ho, si els resultats
requereixen la pregunta.
En tot cas i d’entrada, resulta ben simptomàtic que
el precari president Montilla hagi començat a advertir al president en precari
Zapatero que no miri cap a
ell perquè no admetrà sang
a la cuina. Si és la pròpia.
S’obren travesses!
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