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Dimecres, 13 de febrer de 2008

Última notícia de Duran

 

Rebo fa pocs minuts aquest comentari: 

Segons noticia de la web de l'AVUI li han extret un tumor, també penses ara que es
un nena?

Bé, el cas és que sí. Tothom sap que moltes malalties físiques vénen de tensions de
l'ànima. No m'alegro que Duran tingui un tumor i sí que m'alegro que l'hagin operat
amb èxit. Però quan hi ha tanta tensió entre el que en realitat ets i el que fas veure
que representes, al final la cosa peta. Li desitjo a Duran que realment li hagin pogut
extirpat tot el perill del cos i una recuperació plena. Deixem-ho així, que ja n'hi ha
prou.
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Mai més (Article de l'AVUI)

 

El naufragi del vaixell New Flame ha empantanegat de petroli les platges
d’Algesires. No és que m’importi gaire, però als qui segur que no els importa gens
és als artistes que amb el Prestige bramaren el famós lema Nunca mais contra el
govern PP, com si hagués estat l’Aznar. Avui deuen tenir la mà ocupada fent el gest
de la cella. En l’esquerra tot respon a un càlcul i no importen ni els cadàvers. La
maquinària de propaganda esprem el dolor o l’ignora, segons li convé en cada cas.
Quan es tractava de fer caure un govern semblava que amb el Prestige havia
d’acabar-se el món, i ara en canvi el New Flame no té cap mena d’importància. A
l’Acebes l’acusaren de mentir per dir que tenia 2 línies d’investigació obertes, i a
Zapatero no li han enviat cap sms preguntant-li Quién ha sido? ni quan s’ha
demostrat que mentí dient que ja no negociava amb ETA i sí que hi negociava. La
indigència moral dels intel·lectuals afins al govern no havia estat mai tan desoladora.
Ara que la justícia americana demana pena de mort per a 6 presos de Guantánamo,
també des de l’esquerra més apparàtxik i miserable s’intenta negar la legitimitat dels
Estats Units per impartir justícia perquè alguns presos foren torturats, com si fossin
comparables els excessos impresentables d’alguns soldats amb el pitjor atemptat
terrorista de la història. L’esquerra que tot ho rebaixa a mercaderia. L’esquerra
cínica, despietada. L’esquerra que li té pànic a la llibertat. La indecència de la
ministra Álvarez venint a inaugurar un tren que quasi ens trenca la ciutat. El
desprestigi per a la democràcia que és acceptar de governar sense haver guanyat.
Aquesta atròfia ètica és l’eterna principal característica d’una esquerra que tracta els
ciutadans com a súbdits i els súbdits de retardats.
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Dimarts, 12 de febrer de 2008

Franco i el postfranquisme

 
Sempre he cregut que la censura estava sobrevalorada, la censura franquista. No
tant per les escenes patètiques que ens han estat relatades, certes segur, sinó perquè
mort el General cap gran obra no sortí de cap calaix. Em sembla en canvi molt més
atroç la censura del postfranquisme, ara i aquí, avui. Tota la gent, tan coneguda, per
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Dietari a Destemps 
(Examics, publicat a 
Benzina)
Enric Vila 
Una de les experiències noves amb
què la vida m'ha obsequiat des que
em dedico a l'encanta...

L'animal moribund
Miquel Colomer

Cançoneta antiga
Maria Vila Redón

Petita incursió en la
psicologia
Raül Alcón

Drets, deures, integració
Jordi de la Torre Anglada

Carreró fosc
Otger Miralles

If I were a rich man
Àstrid Bierge

Salvant Berlin
Ferran Caballero Puig


