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Un govern
de dones
És ben cert que una imatge val
més que mil paraules. I així ho
ha entès el govern suec, que
ha respost a una fotografia del
president dels Estats Units amb
una altra imatge. Una de les
primeres fotografies que va difondre la Casa Blanca va ser la
de Donald Trump envoltat només d’homes firmant el decret
que prohibeix destinar recursos
federals a grups internacionals
que proporcionen informació
sobre avortaments. És a dir, un
grup d’homes decidint sobre el
que han de fer les dones amb
els seus òrgans reproductius.
Increïble! Doncs bé la viceprimera ministra sueca ha fet una
versió d’aquesta posada en escena de Trump i ha penjat a

Suècia, pioner en els
drets de les dones,
respon un Trump
envoltat d’homes
antiavortaments
les xarxes una foto envoltada
només de set de les seves collaboradores signant la nova llei
sueca sobre clima. I per si no
quedava clar, la ministra en un
comunicat de premsa diu “Som
un govern feminista, es veu en
aquesta foto. Després ja és cosa de cadascú com s’interpreta”. Aplaudeixo aquesta iniciativa i recordo que encara hem
d’aprendre molt d’un país com
Suècia, pioner en els drets de
les dones, amb una alta participació femenina a la vida laboral
i al Parlament, amb un 45 per
cent. A veure si el Govern català
s’anima, abandera el feminisme
i penja una foto d’aquest estil...
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RAÜL GARRIGASAIT | Escriptor i traductor. Presenta ‘Els estranys’ (Ed.1984)

“Les guerres carlines foren
el malestar que provoca tota
transformació social profunda”
Garrigasait (Solsona, 1979) és
–tal com l’ha
definit encertadament la periodista Montserrat
Serra– d’aquells
homes de lletres
que, de tant en
tant (més sovint
del que sembla),
dóna el país. Ha
estat traductor
de Nietzche o
Bauman i és director de l’editorial Alpha. Va debutar com autor amb l’assaig El gos. Els estranys
(Edicions de 1984) és una obra ambientada en
la primera guerra carlina, a Solsona, a partir de
la història d’un prussià, un home estrany, com el
títol, que travessa el Pirineu per lluitar en favor
dels Borbons. Aquesta setmana ha fet la presentació de la novel·la a casa seua, a Solsona.
Com va anar la presentació a casa seua, a Solsona?
El món imaginari de la novel·la i el lloc real d’on
havia sortit es van retrobar feliçment. Va ser
emocionant parlar amb gent que s’havia reconegut en els personatges i els paisatges del llibre.
Un jove prussià travessa els Pirineus el 1837
per lluitar a favor dels Borbons. Però tot es
complica.
Un malentès el deixa clavat en una ciutat ruïnosa, mig cremada, plena de gent estrambòtica. I
allà, gairebé sense moure’s del lloc, fa un viatge de descoberta. Viu una amistat única i una
història de desig, té experiències sensuals que

desconeixia, els
esquemes mentals que portava
de Berlín se li esmicolen.
La novel·la s’articula en dos
temps diferents.
Hi ha una història breu ambientada en l’actualitat, escrita en
primera persona: un traductor
prova de traduir les memòries d’un prussià. Però
aquesta història es converteix de seguida en el
marc de l’altra, la història del 1837, que és el cos
de la novel·la. Volia mantenir el punt de vista del
present perquè, de fet, el que m’interessa no és
el passat en si, sinó la mirada contemporània sobre el passat.
Per què diu que ‘Els estranys’ no és una novella històrica?
Perquè no té cap plantejament didàctic ni pretén ser una reconstrucció minuciosa del passat.
A més, els protagonistes no són personatges històrics. En la novel·la, la història és una atmosfera, un seguit de conflictes ideològics; la resta és
ficció.
Què van representar per a la història les guerres carlines?
Un enorme esclat de violència contra la creació
de l’Estat modern. Una expressió dels malestars
que provoca tota transformació social profunda.
Una reacció contra la retòrica de la Il·lustració.
Una ràbia que, de vegades, encara ens notem a
dins.

El que més m’interessa no
és el passat, sinó la mirada
contemporània sobre els
fets que van succeir
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M. J. Invernon

Presidenta Consell
Comarcal Segrià

Abans que acabi aquest 2017, un
total de 40.000 habitants de la comarca de 25 municipis realitzarà el
lliurament de la brossa domèstica a
través de cubells identificats.

Pere Barri

Ginecòleg de la
Fundació Dexeus

L’ens ha fet el 2016 dotze intervencions de reconstrucció genital a dones immigrants que viuen a Espanya
i havien sofert l’ablació al seu país
d’origen amb un programa gratuït.

Angela Merkel
Cancellera
alemanya

La Fiscalia alemanya es veu al límit
de la seva capacitat arran de la creixent amenaça del terrorisme islamista i exigeix més personal per fer
front a la càrrega de treball.

A la presentació de Ramon Alturo com a nou director dels SSTT
d’Empresa i Ocupació a Lleida,
aquest va explicar que ara és
professor de cicles de formació a
l’INS Guindàvols. Després de l’acte, havia d’anar a fer classes i els
presents –el seu antecessor Miarnau, el delegat Farré i el conseller
Baiget– van fer broma suggerint-li
un canvi de vestimenta per anar a
fer les classes, ja que fins la propera setmana no es farà oficial el
seu nomenament...

