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L'ENRENOU 

Ni 1
0 he sabut 'defugir la .temptació, i 
avui, en aquest dia qualsevol d 'un 
mes de maig calorós i estiuenc, vol

dria celebrar el primer aniversari del meu 
f i l l , des d'aquestes planes que ja van reco
llir les primeres vivències d'una rnaternitat 
incipient, ara hia fet un any. 

I el voldria celebrar així, per deixar cons
tància d'un primer any que, segons els ex
perts, és importantíssim per al desenvolu
pament psíquic i físic de qualsevol persona 
i que aquells que no som experts, però 
veiem dia a dia l 'evolució constat del f i l l , el 
considerem" tant o més important, perquè 
ens permet de<lescobrir el gran canvi que 
representa el fet de deixar de ser un ésser 
indefens i quasi immòbil en els primers me
sos, per esdevenir un petit personatge, tota-
una personeta amb individualitat tan prò
pia i f ins amb una certa autonomia, al cap 
només d'aquest primer any. 

L'argument de la celebració, doncs, es 
decanta més cap a una reflexió que no pas 
a una exaltació de la intensitat extraordinà
ria amb què iian transcorregut els darrers 
dotze mesos. 

Tota reflexió passa necessàriament per 
una introspecció I una abstracció, impres
cindibles sempre a l'hora d'escriure i de fer 
balanç, però sovint difícils d'aconseguir i 
que, sens dubte, perden vigència i són reti
rades a un segon terme durant aquests me
sos en què és la peremptoritat de la realitat 
més immediata la qüe s'obre pas i domina 
d'una manera abassegadora. Uria realitat 
que ha de ser viscuda amb una rapidesa im-
parable i que ha de ser resolta amb prompti
tud Ldecisió. I en tots sentits, en el més pri
mari d'alimentar el f i l l , per exemple, fins te
nir cura dels més petits detalls del seu crèi-
xenient accelerat. 

Com mai, la sensació de no poder aturar 
el temps, de no poder perseguir el temps, 
de no poder ni tan sols imaginar el temps, 
es fa present i fins absorbeix la ment en un 
remolí constant i vertiginós. Veure com 
aquell nino de carn i ossos que, de bon 
començament, només viu per acomplir les 
seves necessitats fisiològiques més bàsi-
iiiues, i viceversa, que viu precisament per
què aquell cos tan petit està preparat per 
acomplir-les, veure com dia a dia va assu
mit les possibilitats que li ofereix Natura en 
dotar-lo de peus i mans,, ulls i nas, boca i 
orelles, i sobretot ànima i ment, és to t un 
descobriment, tant per a la mare que, mo
ment a moment, s'adona del més mínim 
canvi físic i del més ínfim avenç psíquic del 
f i l l , com d'aquest que gradualment coneix 
el seu cos i la seva capacitat, i el seu en
torn, i el món, pas a pas. 

Però, i aquest és un altre dels grans rep
tes que apareix en aquest primer any, el 
nen descobreix el món a través dels ulls de 
la mare primer, i després del pare i dels és
sers que li són més propers. Sentir el pes de 
la gran influència que un mateix exercirà 
irremediablement sobre el f i l l , i la responsa
bilitat que se'n deriva, és una de les carac
terístiques que preval en aquests primers 
mesos. Adonar-se que per voluntat del fat 

aquest nou ésser no parlarà ni ucraïnès, ni 
swahir i , sinó català; que no ha de suportar 
ni la xardor angoixant de les terres tòrrides, 
ni el gèlid fred de les terres polars; que no 
és l'oceà Atlànt ic, ni Voceà Pacífic, el que 
banya les costes de la seva pàtria, sinó la 
Mediterrània; que no ha nascut ni en una 
tribu de negres papús, ni en una populosa 
ciutat dé la Xina llunyana, sinó en l 'extrem 
nord-orièntal de vella península Ibèrica, co-
lonitzada per grecs i romans; adonar-se que 
són segles i segles de cultura occidental els 
que pesen ja sobre les seves petites espat
lles i que ell no ho ha triat, si més no, fa 
pensar. 

I to t això ho coneixerà i ho aprendrà se
gons la visió subjectiva del seus pares. Esti
marà allò que els seus pares apreciem i re
fusarà allò que defugim, i els seus horitzons 
seran limitats o interminables segons els hi 
mostr in, coneixerà virtuts i defectes se
gons l'arbitri patern, i aprendrà d'amors i 
d'odis, judicis i opinions segons voluntat 
paterna. Fins que, fomiada la seva perso
nalitat i establert el seu criteri, decideixi 
què és allò que accepta i allò que rebutja de 
to t el que haurà sentit i après durant la in
fantesa i la primera adolescència. I voldrà 
volar sol, i serà lícit que res no el deturi, per
què la vida li haurà estat donada sense de
manar res a canvi. 

És així com arribem a la darrera reflexió 

«No he sabut 
defugir la 
temptació, i avui, 
en aquest dia 
qualsevol d'un 
mes de maig 
calorós i 
estiuenc, voldria 
celebrar el primer 
aniversari del 
•meu fill, des 
d'aquestes 
planes que ja van 
recollir les 
primeres 
vivències d'una 
maternitat 
incipient, ara ha 
fet un any» (A la 
foto, l'autora de 
l'article, amb ei 
seu fill, Borja, 
poc després de 
néixer) 

suggerida per aquest primer any: la perma
nent por que neix amb ei fill en el cor de la^ 
mare. Una por que també és pot desdoblar 
en ta por quotidiana dels fets pròxims de la 
realitat abassegadora esmentada abans, i 
una por més enllà del present que nia en el 
cor i que fa girar el pensament. Una por da
vant del futur, davant la incertesa de l'ave
nir d'ell i d 'un mateix i de la humanitat, iJna 

.por que no és pas ni covarda ni plorami
ques, però que és profunda i arrela cada dia 
més. 

I hom s'adona que pateix perquè estima i 
. que estimà perquè coneix, i es pregunta 
quin factor té més importància, si ei genè
t ic 0. el contacte continuat. I to t són -pre
guntes sense resposta. 

Ells ulls, però, també plens d' interro
gants, dèi meu f i l l , f i ts en la meva mirada, 
les mans inquietes demanant l'ir^finit, els 
crits i les expressions d'admiracioó i sorpre
sa davant de qualsevol gest nòu o d'un ob
jecte acabat de descobrir, la necessitat en
cara incessant de la meva persona, i la peti
ta autonomia —tan gran per a ell!— que ha 
adquirit caminant, allunyen momentània
ment tota por i to t neguit, i el plaer, gran 
plaer, inimaginable si no es v iu, de conèixer 
en Borja des de fa un any, de compartir la 
meva existència amb la seva i d'omplir les 
meves hores i la meva vida amb la seva pre
sència, m'envaeix. 

Fatalitats 

H
i ha molts fets, cir-
cusmtàncies i proces

sos que són regits per una 
evolució fatal . Han començat 
a rodar per um camí i no ten-
nen, fora que es produís un 
gran atzar, cap possibilitat 
d'arribar a un punt diferent de 
l'establert pel fat . Avu i vol
dríem referir-nos a dues fata
litats molt concretes; molt 
precises i molt diferents entre 
elles. D'una banda, la qüestió 
del desviament de la N-ll. Era 
cosa anunciada —era una 
fatalitat— que, en no haver 
arribat a un acord els munici
pis presumptament afectats, 
el ministeri d'Obres Públiques 
resoldria pel seu compte eí 
traçat de la variant. Que per 
aquestes terres no ens hàgim 
arribat a entendre, que tot 
hom s'hagi volgut treure els 
puces de sobre i llençar-les al 
veí i que, finalment, ens hagi 
hagut d'asenyalar el camí, 
paternalment, el senyor Cos-
collueia, és una mica trist. 
També és tr ist, encara què és^ 
molt més lògic, que el minis-
teru no s'ha escoltat massa 
algunes propostes que se li 
varen fer i que s'hagi mantin
gut fermament en la seva 
idea de la variant faraònica.' 
Perquè ja se sap que la solu
ció triada és la més especta
cular, la més cara, la que 
menys respecta l'ecologia de 
totes les proposades. De fet , 
res de nou: els petits-egois
mes de sempre, i qui mana, 
m.ana. , 

La segona fatalitat és de 
caire internacional: Mr. Rea-
gan ha f i rmat un acord amb 
Hondures —país veí- de 
Nicaragua— pèl qual, si Hon
dures és atacada per algun 
país estranger, les forces 
nord-americanes intervindran 
en la seva defensa. Quin 
exemple d'amistat, de frater
nitat! A Mr. Reagan se'l veia 
satisfet quan signava l 'acord; 
al president d'Hondures se li 
glaçava el somriure als llavis. 
Tots sabem el que significa 
aquest acord. L'imperi va 
preparant de fa temps l'escac 
i mat a Nicaragua i ara un pe
t i t incident frpnterer justif ica
rà la intervenció d'un exèrcit 
de negres i d'hispans aple
gats sota la bandera de les 
barres i les- estrelles. El món 
fa fàstic —que diu la vella —, i 
qui mana, mana. 

Miquel Paholi 

EL LECTOR ESCRIU 
Sensacionalisme en una 
notícia 

Senyor, Director, 
Em refereixo a l'article il.lus-

trat amb aparatoses fotografies, 
publicat en aquest diari el dia 9 
del mes en curs, que té relació 
amb una bomba trobada al cos
tat de la platja de la Torre Valen
tina del municipi costaner de Ca
longe, l 'autor del qual és el Sr. 
J.C. Codolà. 

Quan a l 'esmentat reportatge 
em veig obligat, a proposta deló 
representants dels sectors turís- -, 
t ics i comercials d'aquesta de
marcació, a fer-vos retret per la 
forma sensacionalista com s'han 
publicat els titulars i també per 
l'exageració en el redactat del 
reportatge, puix, sens dubte, re-, 
percuteix de forma mo/t negati

va en ei turisme de casa nostra. 
Pensi, Sr. Director, que els po

bles cos tane rs de l ' àmb i t 
d'aquesta Cambra tenen la seva 
principal font d'ingressos als tu
ristes que ens visiten i s'allotgen 
en les nostres poblacions, I no 
cal dir que ia Torre Valentina, de 
la muriicipalitat ,de Calonge, és 
Un sector totalment turístic, en 
el qual radiquen tota classe d'es
tabl iments, que, sobre crear una 
veritable font d'ingressos en be
nef ic i de l'erari públic, també 
aconsegueix mantenir un gran 
nombre de llocs de treball. 

A l 'ensems, s'ha de fer patent 
que unes notícies desmesurades 
amb textos com els publicats en 
aquest diari, són aprofitades per 
les agències estrangeres per fer 
propaganda negativa de tot el 
tur isme català i d'arreu d'Espa

nya. 
És per això que, havent trans

corregut un cert temps i després 
de fer reflexió, en nom i repre
sentació d'aquesta entitat i en el 
meu propi, li prego que, en el su
pòsit que ocorr in esdeveni
ments, com el-.que çns ocupa, 
procuri, Sr. Director, supervisar 
els reportatges i fer que es publi
qui la notícia de forma pondera
da, sense alarmisme de cap clas
se, car en moltes ocasions la im
maduresa d'alguns periodistes o 
corresponsals en donar la notícia 
fa que causi perjudicis irrepara
bles. 

Coneix suficientment el criteri 
d 'aquesta Inst i tuc ió de .no 
immiscir-se en afers periodístics, 
ja que és partidària d'una lliber
tat en les publicacions; però sí 
que s'ha de convenir, i confio 

que comparteixi el nostre criteri, 
que potser aquesta vegada ia 
notícia ha estat feta pública de 
forma exagerada. Xavier Luzu-
ríaga i Cariiianos. President de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Palamós. 

Agraïment a «ia 
Alianza» 

Sr. Director, ' 
Acabo d'estar vint dies ingrés^ 

sat a i.a clínica «la Alianza», (per 
molts sempre serà la «Clínica la 
Alianza») i no sabria dir si allà fan 
servir la medicina més antiga o 
bé la mès avançada, però del 
que sí estic convençut és que la 

que utilitzen és la' millor. 
Malauradament fa poc temps 

vaig haver de recórrer diferents 
centres hospitalaris ' a c o m p a 
nyant un familiar i mai no vaig 
tenir cap queixa de l'assistència 
rebuda, però a «la Alianza» no et 
sents mai com un pacient, no et 
deixen sentir-te pacient perquè 
la veritat ès que allà estàs entre 
companys, entre amics de veri
tat . En vint dies he t ingut temps 
de conèixer les persones que et 
cuiden i que t 'a tenea des dels 
doctors i doctores fins à les do
nes de la neteja passant per in
fermeres, A.T.S., radiòlegs, ca-
millers, etc, i sempre tenen una 
paraula d'ànim i ajut per donar-
te per ta l que enmig de tanta so
litud no et trobis tan sol. 

Gràcies a tots. Jaume Gelpi i 
Font. Tossa de Mar 


