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NOTES AL MARGE 

L'acord de Sapoa 

E
l resultat de les negociacions que van tenir lloc a la ciutat de 
Sapoa, a Nicaragua, entre el govern sandinista i la contra es 
pot considerar, en un primer terme, positiu. Que els dos 

bàndols en lluita hagin acordat establir un alto el foc de dos me
sos a partir del primer d'abril ha de ser contemplat amb totes les 
precaucions que es deriven de la complexitat de la situació en 
aquella zona, però com a porta oberta a l'esperança. 

És simptomàtic que a aquest acord d'alto el foc s'hi hagi arri
bat després d'un dels increments de la tensió més importants 
dels darrers mesos, quan amb la intensificació de les accions 
bèl.liqües a la frontera amb Hondures es produí el trasllat d'un 
contingent de tropes nord-americanes a la nació veïna de Nicara
gua. Falta per establir, doncs, la relació entre un fet i l'altre, rela
ció que d'alguna manera ha d'existir. Ha estat l'explícita voluntat 
nord-americana, expressada amb el trasllat de tropes a Hondu
res, el que ha fet veure als sandinistes el caràcter d'imprescindi
ble de la negociació? 0 , per contra, ha estat la progressiva desin
tegració política de la contra unida a alguns fracassos militars allò 
que ha afavorit la negociació? No fóra gens estrany que s'ha
guessin acumulat els dos factors. 

Si, com fóra desitjable, els dos mesos de negociació entre 
sandinistes i contra arriben a uns primers fruits per a la pacifica
ció de Nicaragua, s'haurà aconseguit molt. Però no serà fàcil per
què el producte d'anys de guerra, especialment cruel, i el pes de 
milers de morts ha de comptar encara per a unes quantes genera
cions de nicaragüencs. Tot això sense comptar que la nova defi
nició de poder, el nou equilibri polític que es pugui instaurar a Ni
caragua, i que necessàriament haurà de respectar els avenços 
socials i els esquemes bàsics del sandinisme, serà complicada 
d'establir. No es podrà pas fer fàcilment el pas del règim sandinis
ta a una democràcia formal com la que pretenen la contra I els 
EUA. Per tot això, ara el que es pot valorar per sobre de tot és 
l'anunci d'alto el foc, perquè sobre el futur de Nicaragua continua 
havent-hi molts interrogants. 

Mar iànge la V i la l longa 

Perfils 
18 de marc, divendres. 

T ornen a ser d'actualitat les piràmides. No no
més la to t just inaugurada al pati del Louvre, 
a París, sinó també les de sempre, les d'Egip

te. Ara sembla que, finalment s'ha pogut penetrar 
al seu interior, al cor mateix de la piràmide, sense 
perdre per això la seva atmosfera hermètica, intac
ta des de fa milers d'anys. Són els miracles de la 
tecnologia que permetran estudiar, gràcies a la f i 
bra òptica, l'aire enrarit del passat més llunyà clos 
dins l'enorme embolcall de pedra. I potser sí que 
descobriran el poder màgic de les piràmides de què 
tant es va parlar fa una dotzena d'anys, sobretot a 
través d'aquella obra dels nord-americans Max 
Toth i Greg Nielsen que incloïa una piràmide en mi
niatura per muntar i així poder observar de casa es
tant l'energia que produeix aquest cos geomètric, 
capaç, deien, per exemple, de regenerar fulles 
d'afaitar i de conservar aliments. Se'm va arribar a 
fer familiar aquella piràmide vermella, de cartolina 
f ina, entestada a no demostrar res, en un racó del 
rebost. 

19 de març, dissabte. 

Per Nadal, torrons, pel dijous gras, coca de llar
dons, i per Sant Josep, un bon plat de crema amb 
un regust de llimona i canyella, dolça amb mesura, 
f ina que es desfaci a la boca i consistent sense sei-
massa espessa. Una vertadera delícia. Si en féssim 
més sovint que d 'un any a l'altre, segur que perdria 
una mica del seu bon gust. 

2 0 de març, diumenge. 

Dos perfils diferents, gairebé oposats, els dels 
presidents Gonzàlez i Mitterrand, apareixen a El 
País d 'avui en una fotografia presa a Donana. Si 
Mitterrand mostra un front alt i l larg, en bona part 
degut a la calvície, Gonzàlez amaga un front més 
breu sota una visera de cabells foscos i abundants. 
Les celles baixes i poc poblades de Mitterrand con
trasten amb les celles enlairades, sobresortints i-de 
pèl llarg i espès de Gonzàlez. A continuació, ,1a línia 
dels perfils desemboca en dos bons exemplars de 
nas. La línia del perfil de Mitterrand baixa en peri-
dent pronuncia . i s'atura en un punt per cont i 
nuar formant un angle de 45 ° quasi perfecte ,, no
més amb una petita desviació lleugerament ondu
lant abans d'arribar a la punta de l'angle. Un bon 
nas d'aguilot, clàssic i rígid, auster. El nas de Gon
zàlez, en canvi, és un prodigi de línies arrodonides, 
barroc. La línia del nas de Gonzàlez s'escapa ale
grement i agosarada cap avall, però t 'adones tot 
seguit que, per l'empenta que porta, forçosament 
haurà de tornar amunt abans d'arribar al f inal, quan 
forma una quasi semisfera que ajuda a dibuixar uns 
lòbuls nasals prominents. Un pòmul encimbellat 
sobre unes galtes xuclades presideix el rostre de 
Mitterrand. Són unes galtes d'home vell, gastades 
pels anys i que ja cauen cap al col l . Gonzàlez no, 
to t al contrari; tan rodó té el pòttiul com la part de 
baix de la galta. Una galta, (j'altra banda, que es ' 
sosté sola i que fa companyia a una boca molsuda, 
sobretot pel que fa al llavi de baix, gruixut i ample i 
que no trenca el constant arrodoniment del conjunt 
del perfil. Aquest acaba amb una barbeta que fa 
honor a la resta. Mitterrand té una boca d'aquelles 
de ratlla recta, to t i el major relleu del llavi inferior, 
com Gonzàlez, i ostenta un mento lleument arron-

«Dos perfils (diferents, gairebé oposats, els dels presi
dents Gonzàlez i Mitterrand». 

sat amunt. Dos perfils per a una fotografia d'anto
logia. 

2 1 de març, dilluns. 

Plini el Jove, en la primera de les cartes de les 
dues en les quals descriu l'erupció del Vesubi de 
l'any 79 dC, explica el recurs que utilitzaren el seu 
oncle, el també escriptor llatí Plini el Vell, i els seus 
amics, que es trobaven dessota del volcà, quan 
van començar a caure les pedres intensament: es 
posaren coixins sobre el cap i se'ls lligaren amb 
tfossQS de llençols. No hi puc fer més, cada vega
da que llegeixo la descripció, i malgrat el dramatis
me de la situació que visqueren els protagonistes, 
m'imagino l'escena i m'enriolo inevitablement. 

2 2 de març, dimarts. 

Feliç aniversari per partida doble. A la Principal 
de la Bisbal, que avui commemora el seu centenari, 
i al gironí centre d'art Espais, que dissabte va cele
brar el seu primer any de vida. Una cobla antiquís-
sima i un jove centre d'art contemporani que tenen 
com a tret comú una activitat extraordinària i la sa
tisfacció de la feina ben feta. Una vella cobla amb 
l'esperit jove, cent anys d'història al darrera i un 
nom fet amb treball, dedicació i èxits. Un centre 
d'art nou amb una curta però encertada història. 

XUCLAMEL LA GIRA 

A l'ajuntament de Salt, per ha
ver preparat, per després de Set
mana Santa, una campanya de 
control i seguiment de les aigües 
dels pous contaminats de la vila. 
Els problemes derivats de la insa
lubritat dels pous s'ha anat con
vertint en un tema sanitari impor-
tarüt als darrers anys i està bé 
que les institucions públiques fa
cin esforços per solucionar-lo. 

MARXIVOL 

Als bombardejos de l'aviació 
Israeliana sobre la ciutat de Sidó, 
que produïren nombroses vícti
mes entre la població civil de la 
ciutat, L'aviació israeliana ja té la 
mà trencada en actuacions sem
blants, però això no treu que ca
da vegada que emprèn una acció 
d'aquesta mena mereixi la con
demna internacional. 

S ón Barcelona i Catalunya dues reali
tats oposades? Últimament, alguns 
elements de la progressia il·lustrada 

espanyola, des de les seves privilegiades 
tribunes, semblen obstinats a demostrar-
nos que sí. 

Barcelona, segons aquesta visió, és 
una ciutat oberta, multilingüe, progressista 
i moderna que es troba assetjada, gairebé 
escanyada, per una Catalunya tancada, 
mesquina, rural, unilingüe, provinciana i 
reaccionària. La qüestió de la llengua no hi 
és sobrera: en el fons, és la clau de la qües
tió. Amb tota la barra del món, aquests 
senyors tendeixen a presentar, sense fer 
cap distinció, els catalans que vivim fora de 
Barcelona com una mena de carlins del se
gle XX. 

Com a solució a aquest suposat «con
fl icte», hom ha arribat a al·ludir a la segre-

J . N . Santaeulàiia 

Barcelona 
gació, la separació d'aquéstes dues reali
tats irreconciliables: Barcelona D.F. i Cata
lunya. Una Barcelona oberta (que significa, 
padant clar, una Barcelona totalment es-
panyolitzada) i una Catalunya, encara, tris
tament catalana. 

Aquesta gent potser ignora — o potser 
sap massa bé— que Catalunya, sense Bar
celona, és ben poca cosa. Que Barcelona 
ha actuat sempre com a factor cohesiona-
dor, i no disgregador. Que els grans símbols 
de là catalanitat, com l '11 de setembre, 
són precisament barcelonins. Que el cata
lanisme cultural i polític —que de fet és el 
gran enemic d'aquests neoconquistadors— 
és un producte originàriament barceloní. 
Que Barcelona és el cor de l 'economia, la 
política i també la cultura catalana. Que no 
només són barcelonins els literats d'ex
pressió castpllana als quals inevitablement 

acaben fent referència (Biedma, Azua, 
Marsé, Mendoza...) sinó que també ho són 
la majoria dels grans escriptors catalans del 
segle XX: Carner , Ors, Riba, Foix, Segar
ra, Calders, Rodoreda, Gimferrer, Monzó, 
etc. I que en les últimes eleccions autonò
miques, per passar al terreny de la política, 
el nacionalisme «reaccionari i comarcalis-
ta» també va guanyar a Barcelona —i que 
en les eleccions generals hi han guanyat 
sempre, com a moltes altres ciutats de Ca
talunya, els socialistes, els quals es presen
ten també com a catalanistes. 

El futur de Barcelona, pel que fa a la se
va composició social, la seva identitat cul
tural i lingüística, és una incògnita. Però si
gui corri sigui, Catalunya acabarà seguint, 
com sempre, el camí de la capital. Convin
dria que també els «carlins comarcals» en 
fóssim conscients. 


