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DESCLOT
AGUIRRE ÉS
MENTIDA

JORDI GARCIA

ParlemdelaGina
És difícil escriure un article com aquest sota els
efectes d’un impacte emocional. Fa una mica de
por deixar parlar el cor lliurement quan encara hi
sents la tremolor que l’ha commogut.
Però vull escriure aquest
article i vull fer-ho ara,
abans de Sant Jordi, per
recomanar-vos, suggerirvos, demanar-vos, que
compreu el llibre de l’Elisabet Pedrosa Criatures
d’un altre planeta (Dèria
Editors).
He acabat fa només
unes hores de llegir
aquesta Crònica d’una
lluita contra la síndrome
de Rett i no sé com ordenar les emocions que
m’ha provocat. Tinc clara
la primera: estic profundament commoguda per
la facilitat amb què s’hi
descriu un sentiment tan

antic, tan universal, tan
natural com l’amor entre
una mare i una filla. L’Elisabet Pedrosa ha sabut
trobar les paraules –les
mateixes de sempre però
que aquí semblen noves
de trinca– per compartir
aquest tendríssim lligam.
Com quan, a propòsit del
desesper que li provoquen
els sofriments de la seva
filla Gina, l’Elisabet diu
que “el meu benestar
passa pel seu, deu ser això
ser mare”.
Després d’això, aquest
llibre m’ha regalat reflexions sàvies, regades pel
brollador incessant que es

La síndrome
de Rett és
una
malaltia
neurològica
invalidant
que causa la
descoordinació del cos

va instal·lar dins l’autora
quan li van diagnosticar a
la seva filla aquesta greu
discapacitat. Un brollador
de por, d’angoixa, de sofriment del gros. Però també
de les emocions més diverses que la vida ens pot oferir : la puresa de l’amor,
l’afany de superació, l’esperança, la valentia.
És un llibre tan ben escrit, tan sàviament construït, tan delicadament
impactant.
L’Elisabet Pedrosa exposa amb una sinceritat
que no agredeix –i això és
tan difícil– la seva petició
per al lector, per a tots

nosaltres: “No vull compassió, sinó simplement
que us poseu –una mica–
a la meva pell i que m’entengueu i compartiu amb
mi el dolor; crec que així
se’m fa més fàcil de portar.
Compartir, que m’acompanyeu, no sentir-me sola
en aquest maleït viatge”.
Acompanyem-la: compreu aquest llibre per
Sant Jordi, regaleu-lo, recomaneu-lo.
El llibre s’ho val i, a
més, un euro i mig del que
en pagueu es destinarà a
la investigació de la síndrome de Rett. Els principals beneficiats per
aquest gest, però, sereu
vosaltres mateixos. L’autora diu que si l’haguessin
preparat, ja no per a la
disminució sinó per a la
diferència, potser li hauria estat més fàcil. Llegir
el seu llibre és una bona
manera de preparar-se,
feu-me cas.
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Esperanza Aguirre és mentida. Ui, perdó! Vol dir que
no és creïble. I no és que
ella no sigui creïble –que
ho és, segons sembla i afirmen els que la coneixen–,
sinó que la seva candidatura a la presidència del PP és
fum d’encenalls, que diria
el president jubilat del
gremi de fusters. Per què la
candidatura d’Aguirre és
mentida? En primer lloc,
perquè l’ha propulsada el
servei d’extorsions habitual. Pedro Jota Ramírez i Federico Jiménez Losantos es
van constituir, durant la
passada legislatura, en la
direcció del PP a l’ombra.
Tots dos segregaven, cada
dia, el full de ruta que havia
de seguir, vulguis o no, el
partit que presumptament
liderava Rajoy. Don Mariano es va deixar abduir per
les dues figures. Ara ho
paga car. Més ben dit, ara li
ho volen cobrar. I com que
sembla que el líder del PP
vol exercir-ne i va molt solt,
els dos presumptes periodistes l’amenacen amb una
rival a la presidència del
partit. Aguirre és ara el
papu de Jota i Losantos. I
per què més la maniobra
no és creïble? Perquè els
poders de l’Estat –els poders reals, que en diuen:
econòmics, financers, episcopals, etcètera– pensen
que Zapatero la pot espifiar. No se’n fien gens. No per
roig, que ja no estem en
l’edat, sinó per potiner. Necessiten un recanvi solvent
al davant del Partit Popular. I un Partit Popular fort i
cohesionat. No volen bromes contestatàries. Han fet
pinya a l’entorn de Rajoy,
que és poca cosa, però no
burret del tot. Aguirre ara
no és res. Només fum.
l’article a
www.avui.cat/27416
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