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Vidres de seguretat, aïllants, antifoc

VIDRES MIRALLS

Des de 1953 S.L.

Suspesos tots els vols des d’Itàlia fins al 25 de març

Tots els grans esdeveniments esportius, a porta tancada

Aturats tots els viatges del programa Imserso

Suspeses les activitats extraescolars amb nens de diversos centres

Anul·lades les proves mèdiques no urgents

Suspeses les pràctiques d’estudiants en hospitals i empreses

Ampliació al 112 del telèfon d’urgència mèdica, a més del 061

Recomanació de reduir les visites a residències i casals d’avis

Pla de contingència per si es dispara el nombre de casos

Espectacles i museus, pendents de les recomanacions oficials

NACIONAL, EUROPA-MÓN, CULTURA-ESPECTACLES I L’ESPORTIU P6-13, 18-21 I 24,25

NACIONAL P14

Turull ja
exerceix
d’advocat
a Terrassa
És l’últim dels presos
polítics de l’1-O que surt
unes hores de la presó

NACIONAL P15

Teresa Jordà
assumeix
de moment
Exteriors
ERC ha de proposar un
nom per substituir el
dimissionari Alfred Bosch

NACIONAL P16

Explosió
mortal en
una química
de Barcelona
Almenys un mort i dinou
ferits per una detonació en
una fàbrica, a la Verneda
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uan Itàlia, capital
Roma, tanca.

Quan l’escenari de
vacances a Roma
queda confinat. Quan
el símbol de la dolce

vita està en quarantena i alguna cosa
de la nostra civilització s’enfonsa, els
mitjans de comunicació intentem ex-
plicar què li està passant, al món. La
vespa ha gripat. I és lícit –o fins i tot
obligatori– preguntar-se si aquella
globalització que el 1989 prometia la
felicitat, acompanyada del final de la
història que representava el triomf
de la democràcia liberal, ha arribat
fins aquí. No és la primera vegada, ni
serà l’última, que la intel·lectualitat
es fa aquesta pregunta. De fet, ja els
atemptats contra les Torres Besso-
nes havien de ser el final de la teoria
de Fukuyama. La por de la globalitza-
ció. A volar. El confinament voluntari.
També ho havia de ser la crisi econò-
mica. Però ni el 1989 va ser el final de
res, ni el 2001, ni el 2008, ni potser
ara. Perquè ni la política, ni la histò-
ria, ni l’economia són ciències exac-

tes. No hi ha precisions absolutes en
aquests àmbits. De fet, inclouen so-
vint literatura i a vegades accepten,
fins i tot, la poesia. Cosa que ens por-
taria a dir, per exemple, que la Terra,
maltractada com ens ha explicat una
noia sueca, ha fet saber a la seva ma-
nera que el ritme que portava la hu-
manitat no era sostenible. Ara, de
moment m’agradaria quedar-me
amb una explicació que em sembla
que ha estat poc difosa i que tampoc
tinc clar que sigui l’única certesa: la
necessitat de prendre mesures col-
lectives per protegir les persones
més vulnerables. Les epidèmies
d’afectació respiratòria afecten les
persones grans o amb múltiples pa-
tologies i les mesures per contenir la
infecció han de mobilitzar la societat
sencera. Tota una comunitat, per te-
nir cura d’una persona. Tot el món en
alerta per ajudar els més dèbils. Ex-
pliquem-ho així i ens espantarem
menys. Però que Europa ho apliqui a
tots els dèbils, inclosos els pobres
desgraciats de la frontera grecotur-
ca.

Q

Keep calm
Tian Riba

La Vespa
ha gripat

Si expliquem que ens
mobilitzem tots per protegir
els més dèbils, ens
espantarem menys

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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La vinyeta
Fer

ot just s’havia anunciat el tren a
la meva destinació que l’home
que s’asseia vora meu (ell estava

al costat de la finestra i jo al del passa-
dís) m’ha dit amb urgència si el deixa-
va passar. Li he comentat que jo tam-
bé baixava i que, en tot cas, el tren en-
cara trigaria uns minuts en arribar,
com és habitual després de l’anunci.
Però l’home ha insistit amb cert ne-
guit i, evidentment, l’he deixat passar
pensant que, de fet, hi tenia dret i que
volia prendre posicions per sortir
abans. Aleshores m’he adonat que jo
acabava de tossir (consti que m’he ta-
pat la boca) i li volia dir que el dia
abans havia anat al metge i que es
tracta de la bronquitis que em va reve-
nint. Tanmateix, tot seguit també he
pensat que la paranoia era meva, que
havia suposat que l’home podia creure
que tinc el coronavirus i que simple-
ment potser volia sortir abans i prou.

El cas és que, al tren, acabava de lle-
gir a través de Facebook un article de
Josep Maria Fonalleras publicat a El
Periódico en què l’estimat escriptor
afirma que “és bo mirar de mantenir
la calma quan sembla que tot s’enfon-

T

sa”. Fonalleras exposa que, certament,
sembla que som a les portes de l’apo-
calipsi i que potser “mai havíem viscut
en directe una histèria similar, una
psicosi col·lectiva d’aquest embalum,
però que es bo pensar en la idea de pa-
rèntesi”, que es tancarà tard o d’hora
sense que puguem saber quines feri-
des deixarà i fins a quin punt es po-
dran cicatritzar. Hi afegeixo pel meu
compte que, a banda de les empremtes
del pas del virus en els cossos supervi-

vents, no només hi ha les ferides de les
conseqüències econòmiques, sinó
aquelles derivades de la psicosi col·lec-
tiva, la desconfiança, la por de l’altre
com a potencial transmissor de malal-
ties.

Sincerament, intento mantenir la
calma, però, encara que ho pugui fer
amb l’humor que pot sortir espontà-
niament com un antídot al pànic, tinc
ben present el coronavirus. Podria ser
d’una altra manera quan va propa-
gant-se i a molts llocs ha quedat alte-
rada la vida quotidiana? De cop tot
s’ha tornat incert i els plans queden
en suspens: faré o farem tal cosa si ens
ho permet el coronavirus. També en
parla Fonalleras del fet que, amb l’ex-
cepció d’uns dies on hem pogut tenir
una sensació de precarietat, ens ha-
víem acostumat a viure com si res po-
gués alterar el que teníem previst. El
coronavirus fa que tinguem conscièn-
cia de la fragilitat de tot plegat. N’hi ha
molts que, malauradament, ja ho sa-
ben per circumstàncies que els fan es-
pecialment fràgils i fins han destruït la
seva vida. Però no hauria de ser no-
més per la desgràcia que ho sabéssim.

“De cop tot s’ha
tornat incert i els
plans queden en
suspens: faré o
farem tal cosa si ens
ho permet el
coronavirus

Ombres d’hivern

Viure en la incertesa
Imma Merino
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a ho sé, que ara tots estem entre-
tinguts amb el coi de coronavirus.
I que sembla que tot s’hagi aturat

i que no hàgim de parlar de res més.
Però és mentida. Quan ahir, entre
moltes altres mesures, s’anunciava
que el Congrés dels Diputats deixava
al mínim la seva activitat, s’oblidaven
d’explicar un petit detall: i és que la
mesa del Congrés sí que es va reunir a
primera hora i, ai las, va decidir no in-
vestigar tots les magarrufes del rei
emèrit que aquests dies estan sortint
a la premsa. Ai caram. Resulta que el
rei Joan Carles (Juanca per als amics)
és investigat per un fiscal suís per ha-
ver fet una donació multimilionària a
una seva amiga molt amiga, i es veu
que tot això ho hem de trobar normal i
que no passa res. Si vostè rep segons
quin ingrés, o el fa, no tingui cap dubte
que un dia o altre li preguntaran d’on
ve. El rei (diuen, diuen, diuen) sembla
que va cobrar no sé quina comissió per

J “Provi-ho, de
rebre o fer una
transferència
milionària. Em fa
l’efecte que, a vostè,
sí que l’investigaran

les obres de l’AVE a la Meca (sí, ja ho
sé, que sembla una pel·lícula), i sem-
bla (diuen, diuen, diuen) que després
en va donar una part a la seva amiga
molt amiga Corinna zu Sayn-Witt-
genstein, que amb un nom així ja es
veu que no és pas qualsevol. Però vaja,

provin vostès de fer o rebre una trans-
ferència, ni que no sigui ni de la Seca,
ni de la Meca, ni de la vall d’Andorra.
Em fa l’efecte que l’investigaran. Al
rei, no. Ni al pare ni al fill. Són, ai las,
inviolables. I així ho van considerar
ahir el PSOE (sí, sí, el PSOE, aquesta
esquerra progressista espanyola), el
PP i Vox, que van votar junts a la mesa
del Congrés per vetar les sol·licituds
que fa quatre dies havien presentat
Podem, ERC, Més País, Compromís,
JxCat i el BNG demanant que es creés
una comissió d’investigació sobre el
rei emèrit. No pas perquè es condem-
nés el rei emèrit, no. Simplement, per-
què se l’investigués. Aquesta és la de-
mocràcia que tenim? Les autoritats
suïsses ho investiguen (consideren el
rei sospitós d’un possible delicte d’em-
blanquiment de capitals) i aquí s’ho
miren? Ni parlar-ne, a la seu del Con-
grés dels Diputats? Paperàs, del
PSOE. I el de tots plegats.

I el rei, tan tranquil
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

Una de les primeres emergències del seu mandat
era trobar una direcció artística per al festival TNT
de Terrassa. L’ha trobada amb Marion Betriu, que
ha estat sotsdirectora dels Teatros del Canal, men-
tre que la resta de la programació de l’any l’assumi-
rà Giulia Poltronieri. Renovació i mirada femenina.

COORDINADOR DE LA CREU ROJA A CATALUNYA

Projecte escènic

La Creu Roja Catalunya reorientarà l’activitat dels
seus voluntaris pel coronavirus i els dedicarà a tele-
fonar a uns 46.000 usuaris més vulnerables, entre
gent gran, discapacitats i refugiats, per comprovar el
seu estat, detectar si necessiten assistència i donar-
los consells per evitar el contagi del Covid-19.

-+=

-+=

Memòries II
Joan Francesc Mira

Cuidar els vulnerables
Enric Morist

-+=

Rosa Boladeras

Set anys després de publicar el primer volum de
les seves memòries (El tramvia groc), l’escriptor
valencià publica el segon, Tots els camins, en què
cita sovint Josep Pla, un referent personal, i la ciu-
tat de Roma, que considera la segona pàtria. Que-
da el dubte de si hi haurà un tercer volum.

ANTROPÒLEG I ESCRIPTOR

REGIDORA DE CULTURA DE TERRASSA I ACTRIU

La successió de fets no deixa
marge per al dubte respecte a

l’expansió imparable del coronavi-
rus Covid-19 i, amb aquesta, la gene-
ralització d’unes mesures de con-
tenció graduals, destinades a conte-
nir el contagi de la malaltia i, en defi-
nitiva, a suavitzar-ne l’impacte so-
bre el sistema públic de salut i l’acti-
vitat econòmica. L’afectació a Cata-
lunya ha estat fins ara moderada,
però cal estar preparats per assumir
alteracions importants en el dia a
dia, que ja estem veient en altres
llocs, com ara la restricció total de la
mobilitat a tot el territori d’Itàlia, el
tancament d’escoles i universitats
al País Basc, la Rioja i Madrid o la
suspensió puntual de certàmens o
competicions esportives. En aques-
ta línia cal entendre, per exemple,
les decisions del govern espanyol de
celebrar a porta tancada tota com-
petició esportiva o de suspendre els
vols entre l’Estat espanyol i Itàlia.

En aquesta situació és impor-
tant que els ciutadans mantinguin
la calma, estiguin atents a les infor-
macions facilitades pels canals ofi-
cials i segueixin les recomanacions
de les autoritats sanitàries, que es-
tan específicament dirigides a re-
duir les possibilitats de contagi de la
malaltia. En aquest sentit, cal tenir
clar que una actuació responsable
de les persones és clau per incre-
mentar l’eficàcia de les mesures
adoptades per frenar l’avenç del co-
ronavirus. Aquesta mateixa actitud
és especialment exigible als respon-
sables polítics, que haurien d’actuar
i expressar-se amb rigor, serenitat i
discreció, fugint d’escenificacions
extraordinàries per contribuir a la
tranquil·litat de la ciutadania en
comptes de provocar o induir incer-
tesa, inseguretat o fins i tot una cer-
ta histèria en la població, com va
passar ahir a Madrid, on els super-
mercats van ser literalment buidats
pels ciutadans.

Serenitat
contra
l’epidèmia

EDITORIAL

De reüll
Emma Ansola

El virus de
la patronal

lertes, confinaments, tancament d’escoles; els
ciutadans, preocupats, intenten gestionar la cura

dels més grans i dels més petits preveient que la situació
vagi a pitjor, i ahir mateix Foment del Treball reclama a la
Generalitat i al govern espanyol plans de “contenció
econòmica” davant la crisi sanitària per l’epidèmia del
coronavirus. I entre les mesures que reclama inclou “una
rebaixa d’impostos” i que es faciliti l’aprovació
d’expedients de regulació d’ocupació (ERO), mitjançant
una aportació més gran de “diner públic”. També se

sol·licita que es deixin sense efecte
els 15 dies d’avís al treballador. Per
demanar, que no quedi. Sense
paraules i sense vergonya. Que un
sector de la població com la patronal
utilitzi una pandèmia vírica que està
posant a prova la resta de col·lectius
de la societat per obtenir beneficis
exclusius, és realment

desesperançador. Els sindicats ho han qualificat
d’“irresponsable” i de moment el govern de la Generalitat
i la conselleria del ram no han fet menció de les
propostes esmentades. Ja ho veurem. Mentrestant, per
no perdre l’esperança, llegim que el govern d’Itàlia té
previst avui aprovar mesures per pal·liar els efectes de la
pandèmia en les famílies i permetrà que, de moment, la
gent deixi de pagar la hipoteca, i la banca a Escòcia
concedirà una moratòria de tres mesos per al pagament
de préstecs a totes les famílies i els comerços que puguin
resultar afectats pel coronavirus.

A

Foment
demana, en
plena
pandèmia,
ERO més
fàcils
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El president exiliat situa els
seus afins en llocs clau en les
llistes de JxCat per al 28-A i
serà el cap de llista en les
europees.

10
anys

20
anys

La neu provoca retrets dels
socis de govern. El president
assegura que amb la línia de
molt alta tensió els problemes
no haurien estat tan greus.

Tots els partits arriben a la
vigília electoral amb crides a
aturar el PP. Aznar assegura
que lidera l’únic “partit nacional
de centre”.

Fa el pas Retrets mutus Aturar el PPTal dia
com
avui fa...

a passar en una
cafeteria del cen-

tre de Lleida, prop de la
Paeria. Un home m’ob-
servava des de la taula
del costat i, finalment,

va aixecar-se i va avançar cap a mi. “Si
m’ho permeteu”, va dir. I abans que jo
pogués respondre, va treure la cullereta
que jo tenia dins del cafè i la va posar al
platet. “Aquesta és la manera correcta
de prendre el cafè”, em va informar. Li
vaig donar les gràcies, i ell, somrient
amb modèstia, va dir-me que a dispo-
sar, i va tornar al seu lloc.

L’endemà, a la mateixa cafeteria, vaig
demanar-me un altre cafè i vaig mirar a
banda i banda. Ell no hi era. Vaig somriu-
re mentre recordava l’anècdota del dia
abans, i fins i tot vaig treure la cullereta i
la vaig deixar al platet. Però, després
d’uns quants glops, què caram!, a mi
m’agrada remoure el cafè de tant en
tant i, si no hi penso, la cullereta es que-
da a dins. Vaig sentir una veu darrere
meu. “Si m’ho permeteu...” Una dona de
la taula del costat s’havia aixecat, va
agafar la cullereta de la meva tassa i la

va deixar sobre el platet. “Gràcies, però
no calia”, vaig protestar. “Sí que calia: si
no prenem el cafè com toca, aviat això
serà una taverna.”

Allò em va posar de mal humor. Però
jo no volia ser el culpable de la desapari-
ció d’un ritual tan bonic com el del cafè.
L’endemà hi vaig tornar i, després de mi-
rar amb inquietud les taules que m’en-
voltaven, vaig treure la cullereta de la
tassa i vaig prendre amb molt de comp-
te el cafè tal com s’ha de fer. Però era in-
còmode. Artificial. I em sentia observat.
Jutjat. Insegur. No vaig gaudir en absolut
del cafè. Finalment, el vaig enllestir rà-
pid, vaig deixar un parell de monedes
sobre la taula i, en un rampell de rebel-
lia, vaig deixar la cullera dins la tassa.

Porto un mes sense tastar el cafè. I
observo que molts altres han fet com jo.
Tan bo que era, el cafè... N’he trobat un
substitut prou estimulant: el sexe. Però
aquesta nit m’ha succeït un fet pertor-
bador. Mentre era en plena feina amb la
parella, m’ha semblat veure dins la pe-
nombra de l’habitació una figura que
ens observava atentament. De sobte, la
figura s’ha alçat, ha avançat cap a nosal-
tres i, educadament, ha dit des de la fos-
cor: “Si m’ho permeteu...”

V

Full de ruta
David Marín

Si m’ho
permeteu

Porto un mes sense tastar el
cafè. I observo que molts
altres han fet com jo

“L’‘Eugeni
Oneguin’ (Puixkin)
d’Arnau Barios és
una obra mestra
de la història de
la nostra traducció

n la història de la literatura catalana
del segle XX, hi ha alguns exemples
de traduccions clàssiques que, per

la seva excelsitud, sovint són destacades
com a obres literàries canòniques. La sego-
na traducció de l’Odissea homèrica, de
Carles Riba, n’és un exemple. O la de la Di-
vina Comèdia, de Dante, firmada per Jo-
sep M. de Sagarra. No tinc cap mena de
dubte que la traducció de l’Eugeni One-
guin, la novel·la en vers de Puixkin, que Ar-
nau Barios ens va donar a final de l’any pas-
sat (Club Editor) formarà part d’aquest ba-
gatge de les obres mestres de la història de
la nostra traducció que, a més, pesen, per
si soles, com a obres literàries. Vull dir:
com si haguessin estat escrites originària-
ment en la llengua de March.

ENCARA NO RECUPERAT del tot de l’admira-
ció que m’havia provocat la traducció d’Un
peix esquerda el gel, un llibre de poemes de
Mikhaïl Kuzmín, pel mateix Barios (Blind
Books; edició il·lustrada per Lluís Gay),
vaig començar a llegir les aventures d’Eu-
geni Oneguin i el seu amic Vladímir Lenski:
el primer, no gaire permeable a l’art del
vers (s’estima més la literatura d’Adam

E Smith); el segon, líric somiador i refinat.
Oneguin, que és un pet bufat, excel·leix en
“l’art de la passió suau”. Espavilat i hedo-
nista –“un Childe Harold rematat”–, s’ha
beneficiat de l’herència d’un oncle. Domi-
na el francès, idioma que dona nom i subs-
tància a alguns dels plaers amb què es rega-
la, tant del camp de la gastronomia com de
la indumentària. Un dels grans temes
d’aquesta novel·la en vers és el de les pas-
sions, principalment amoroses: “Feliç qui
n’ha sabut l’esgarrifança / i se n’ha anat del
seu costat; / molt més feliç qui no les ha tas-
tat, / qui, refredant l’amor amb la distàn-

cia, / l’odi amb retrets de tafaner, / badalla
amb els amics i la muller.”

LA TRADUCCIÓ ÉS tan potent que sembla
que estiguis llegint la poesia de Carner o la
de Guerau de Liost: “La lluna, mentres-
tant, fulgura; / cau de besllum en la figura,
/ pàl·lida, escabellada tota, / de la noieta, i
en alguna gota / de plor, i davant, en la ve-
lleta / que s’arrauleix, seient al banc, / el
mocador lligat al cabell blanc, / ben abriga-
da amb la jaqueta.” I és que una cosa és tra-
duir i una altra, traduir poesia. La feina de
Barios sembla, en aquest sentit, tan acla-
paradora com magnífica: quina fluència, el
metre i el ritme de la seva narració lírica;
quina habilitat i quina subtilesa, les seves
rimes (Byron i flairen; desfila i Schiller;
Lenski i intens qui...). Fa molts anys Gui-
llem Viladot, en el pròleg del seu llibre
Amor físic, justificava algunes rimes “a la
lleidatana”, estranyes a l’oïda del català
central. Barios construeix una llengua rica
i puixant, que beu d’alguns dialectes, però
que no se circumscriu estrictament a cap, i
que domina la varietat de registres. El seu
virtuosisme recorda el d’un altre poeta tra-
ductor: Miquel Desclot.

Jordi Llavina. Escriptor

El prodigiós ‘Oneguin’
Tribuna

El bon tracte de la
Catalunya del Nord
b Referent a l’acte convocat
el dissabte 29 de febrer pel
Consell de la República a Per-
pinyà, no vull incidir més so-
bre la gran quantitat de gent
que hi va anar, ni l’acte massiu
que va ser, ni la gran impor-
tància que va tenir, ni l’enorme
èxit del mateix. Tampoc vull
incidir sobre les caravanes i
cues d’autocars i vehicles par-
ticulars que van fer parar a la
frontera i no van poder acce-
dir al recinte del Parc d’Expo-
sicions per aquesta causa. El
que sí que voldria és comen-
tar un aspecte molt important
des del meu punt de vista, que
és el respecte a l’enorme soli-
daritat i bon tracte que ens va
dispensar la gent de Perpinyà
i la Catalunya del Nord en ge-
neral. Assenyalar, per exem-
ple, que en molts restaurants i
cafeteries... els cambrers i
empleats portaven llaços
grocs. A diferents establi-

ments se sentien cançons ca-
talanes com ara L’estaca i d’al-
tres de populars conegudes.
Rètols il·luminats donant la
benvinguda i salutacions. Així
com moltes banderes catala-
nes i el tracte amable de la
gent. En el nostre cas particu-
lar tenim sobrats motius
d’agraïment i aquest és el mo-
tiu de la meva carta.

L’endemà, una noia d’allà,
en veure’ns perduts, desorien-
tats, a la meva dona i a mi, als
afores, buscant el cotxe per
tornar a casa, amb les motxi-
lles grogues, va aturar el seu
cotxe al mig d’una carretera
amb cert risc i ens va portar
on el teníem aparcat amb una
gran amabilitat. Era una noia
que parlava un català perfecte
i se la veia contenta amb tots
els actes que s’havien fet. Va
ser un detallàs d’una gran
hospitalitat per part d’ella i li
estem molt agraïts.

I, per acabar, cal comentar,
en aquest sentit, la interven-
ció de l’escriptor i periodista

Joan-Lluís Lluís dient que no
calia que donéssim les gràcies
a la Catalunya del Nord per
l’ajuda de l’1 d’octubre perquè,
aquesta ajuda, la sentien com
a pròpia perquè ells/es també
són catalans/es.

Una abraçada, Catalunya
del Nord!
JOSEP AYMERICH CARLES
Teià (Maresme)

Taula de diàleg

b Aquests dies estem vivint
una, per a molts, il·lusionada
taula de diàleg. Millor això que
l’enviament de porres o jut-
ges. Però fins que les altes es-
tructures del poder a l’Estat
no canviïn i siguin neutres: Tri-
bunal Constitucional, Audien-
cia Nacional (abolida), Tribu-
nal de Comptes, Tribunal Su-
prem i altres de similars, cap
taula de diàleg servirà de res.
Ni referèndum, ni nou Estatut,
ni pacte fiscal i molt menys la
independència. Tot serà re-
corregut a les altes magistra-

tures judicials de l’Estat i
anul·lat pel PP-Ciutadans i
Vox... El paper d’Europa serà
cínic. Però no per això ho hem
de donar per perdut. El món
dona moltes voltes i, mentre
ens mantinguem ferms amb
la nostra decisió de constituir-
nos sobirans del nostre futur,
estem vius i amb possibilitats
d’èxit. Considero que a Espa-
nya hi ha molta bona gent,
amb esperit demòcrata, amb
esperit republicà, i desitjant
canviar la “democràcia” espa-
nyola. Tot anirà arribant, la po-
dridura actual no durarà eter-
nament en els temps convul-
sos que vivim.
JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona

FE D’ERRADES

El guanyador, en l’apartat de
narrativa, de la 56a edició dels
premis Recull de Blanes, és Al-
bert Canadell i no Joan Cana-
dell, com erròniament infor-
màvem a la plana 28 de l’edició
d’aquest dilluns, 9 de març.

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu
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“Vull ser alcaldessa el 2023”La frase del dia

“Si el projecte
independentista té
recorregut, serà a
través d’un pacte
que faci possible
una votació pacífica
i el respecte als
resultats

s ben cert que tot plegat fa olor de
campanya electoral, i no des de fa
poques setmanes. El món inde-

pendentista està dividit a pesar de les
proclames d’unitat que no han deixat
de repetir-se des de la desfeta del 2017.
Sembla que tot el que es va aconseguir
–sense que encara puguem saber què
va aconseguir-se amb exactitud– es va
operar gràcies a la unitat de les forces
republicanes, que van enfrontar-se als
poders repressius de l’Estat per tirar
endavant el referèndum. Des de llavors
la mossegada de l’Estat ha estat cruel i
venjativa, i, després de tallar al cap als
principals líders independentistes (en-
viar-los a la presó o a l’exili), el movi-
ment ha quedat reduït al ball de bas-
tons, a l’enfrontament intern i al debat
per a veure quina pot ser ara l’estratè-
gia.

HI HA DIVERSES VIES, però cap és unàni-
me i tenen els seus detractors i partida-
ris. La via unilateral –que ens podria
portar a repetir un referèndum– sem-
bla ben aturada, i la bilateral té el color
de l’actual taula de negociació, de la
qual, hem de tenir esperança, se n’hau-
ria de poder desprendre alguna mena
d’acord, que ja intuïm que no serà un
referèndum acordat, per bé que civilit-
zadament hauríem de confiar-hi. Ara
mateix, aquesta taula és una peça més
en la contesa electoral interna, la pedra
de toc d’uns i altres per a mirar d’esgar-
rapar alguna cosa a costa d’un desgast
que sempre es vol que recaigui en el
contrincant.

QUAN NO HI HA UNITAT hi ha partidisme:
el joc no té altra dinàmica que el clàssic
estira-i-arronsa, la lletjor de voler fer
quedar l’altre malament mentre tu fas
promeses i busques de penjar-te meda-
lles. Pensem que si no es fa això tampoc
no se sap què s’ha de fer. No pots abra-
çar-te al company si aquest busca fer-te
quedar en evidència per culpa de les

É
claudicacions inevitables que compor-
ta un procés que hem vist que l’Estat ha
punit sense ni respectar les mínimes
garanties. Tothom sembla voler que el
preu electoral de la submissió caigui en
el company de trinxera.

JA VEUREM QUÈ PASSA d’aquí a les elec-
cions catalanes, i com evoluciona el pa-
norama de la negociació i del futur dels
presos, els quals semblen aliens a tot ai-
xò; els permisos que estan obtenint no
tenen res a veure amb el que passa per
la taula del govern de Madrid. El regla-
ment penitenciari, l’amnistia, fins i tot
la reforma del Codi Penal que possibili-
taria un canvi en el seu estat, no sem-
blem imminents. Amb els fets de l’octu-
bre del 2017 s’ha creat un esvoranc tan
fondo i pestilent que ningú sap ben bé
què ha de fer amb tants de fronts i feri-
des, ni tan sols els més directament
afectats, que sovint semblen pensar
amb ben poca lucidesa i menys equani-
mitat de la que caldria.

L’INDEPENDENTISME CREIXERÀ, sovint
d’una manera incomprensible, també
perquè Espanya no ofereix res de més
engrescador. Sovint sembla que només
hi ha una idea més absurda que el nos-

tre independentisme: la d’una Espanya
bona per a una Catalunya que no es re-
signi a ser província. Només l’Espanya
plural i digna –democràtica, liberal,
perfectament europea– és més impos-
sible que la Catalunya independent.

MENTRE AIXÒ SIGUI AIXÍ i continuem cre-
ient en el projecte a pesar de les dificul-
tats –fàctiques, personals, econòmi-
ques–, de la idea, l’independentisme
espigarà, per molt que ens vulguin dis-
treure amb tota mena de quimeres o
cançonetes progressistes –o amb pors
de pa sucat amb oli–. La idea ha arribat
per a quedar-s’hi: o se l’acomoda amb
una autonomia repujada que la man-
tingui a ratlla durant unes dècades o
l’ànsia continuarà creixent, sobretot si
les institucions espanyoles van degene-
rant en el descrèdit –tornem-hi: la mo-
narquia i els seus milions amagats– i
les nostres classes mitjanes no acaben
de veure per a què paguen impostos.

SE’NS HA DIT QUE ALLÒ que sorgeixi de la
negociació se sotmetrà a la votació po-
pular, que d’alguna manera haurà de
ser referendat per la ciutadania. Espa-
nya s’ha adonat que és ingovernable
amb una Catalunya discrepant: no s’ha
assegut a negociar perquè vulgui, sinó
perquè la necessitat política l’hi ha por-
tat. El que seria molt trist és no saber
gestionar tot això, ser bons als carrers i
places però inhàbils als despatxos, so-
bretot ara que s’ha fet evident que la re-
pressió espanyola no té cap mena de su-
port internacional.

SI EL PROJECTE independentista té re-
corregut, només podrà tenir versem-
blança a través d’un pacte que faci pos-
sible tant una votació pacífica com el
respecte als resultats i a una transició,
que no pot ser curta en virtut de la mag-
nitud dels protagonistes, cap a l’estat
propi. La resta és anar passant i mante-
nir la flama.

Melcior Comes. Escriptor

La flama
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

caba de morir, a
Managua, el gran

poeta nicaragüenc Er-
nesto Cardenal. Vaig
tenir la sort de tractar-
lo, quan a Laia preparà-

vem una edició-síntesi de la seva poesia.
L’autor de Salmos i Epigramas m’ha re-
cordat sempre la bellesa exacta, ben me-
surada, sense escarafalls, dels clàssics
de la poesia... i del poeta que escrivia tex-
tos purs, sense rampells ni demagògies.

Era amic, ja des de jove, de José María
Valverde. I des de feia molts anys, d’Al-
fons Comín, que, ja malalt, no va poder
ser al dinar-reunió per discutir un punt
d’aquella antologia, en la qual volíem in-
cloure alguns dels primers poemes del
poeta. No ho veia clar: aleshores era un
dels referents nicaragüencs més actius,
en un dels moments que tanta gent es-
perava que Nicaragua s’alliberés dels
dictadors que havien colpejat el país...
del qual aquell capellà, d’ulls penetrants,
havia estat foragitat i acusat de fer pinya
amb els revolucionaris que volien capgi-
rar el sistema. Acabava de tornar de
l’exili i s’havia convertit en referent polític
a favor d’un país alliberat, si més no tem-
poralment, de sapastres en el poder.

No acabava de veure clar que el nou
llibre donés a conèixer poemes carre-
gats de picardies, que potser no s’adeien
amb tot allò que representava aquell sa-
cerdot patriota, i que donava suport,
sense restriccions, als revolucionaris i als
més colpejats per la pobresa. Quan ja
semblava que no hi inclouríem aquells
poemes, els vaig preguntar si ells dos
–Valverde i Cardenal– haurien publicat
les Confessions d’Agustí d’Hipona, pare
de l’Església, sense les pàgines en què
parlava dels seus vells pecats. Vaig gua-
nyar la partida. Al cap de pocs dies, però,
el papa polonès Wojtyla, en visita pasto-
ral, va renyar públicament el gran poe-
ta... tot dient-li que no era fidel als man-
dats de l’Església.

A

De set en set
Ignasi Riera

Renyat
pel papa
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Amb només un dia de dife-
rència, i també a Terrassa,
es van repetir les mostres
de suport, les abraçades,
els càntics i els crits de “lli-
bertat” al matí amb l’arri-
bada de l’exconseller de la
Presidència Jordi Turull
en el moment d’incorpo-
rar-se com a responsable
de l’àrea de dret públic del
bufet Badia Advocats. Di-
lluns havia estat el torn de
Josep Rull, i ahir Turull va
tenir la companyia de
molts familiars i veïns de
Parets del Vallès, que es

van desplaçar fins al muni-
cipi vallesà per donar-li el
seu suport, com també ho
va fer la parella de Rull,

Meritxell Lluís, i el porta-
veu i el president del grup
parlamentari de Junts per
Catalunya (JxCat) Eduard

Pujol i Albert Batet.
Turull va sortir quan

passaven deu minuts de
les vuit del matí de la presó
de Lledoners acompanyat
de la seva parella, Blanca
Bragulat, i la seva filla Lau-
ra, i pocs minuts després
explicava en una piulada:
“Avui, després de tants
dies entre barrots de tan-
tes presons, començo a
sortir per treballar. No és
ni de bon tros la llibertat.
Surto carregat d’infinita
gratitud a tantes persones
per tant i amb les convic-
cions i el compromís polí-
tic intactes.” Una hora
després arribava a la plaça
Vella de Terrassa per in-
corporar-se al seu nou lloc
de feina en aplicació de
l’article 100.2 del regla-
ment penitenciari, que li
permetrà sortir de la presó
dotze hores al dia de di-
lluns a divendres.

Turull és l’últim dels
nou presos polítics con-
demnats pel Tribunal Su-
prem (TS) que ha sortit de
la presó acollint-se a
aquest article per incorpo-
rar-se a tasques laborals,
treballs de voluntariat o
fer-se cura de familiars. ■

Jordi Alemany
TERRASSA

Turull, que exercirà
d’advocat, rebut amb
crits de “llibertat”
a És l’últim dels nou presos polítics condemnats per l’1-O
que surt unes hores de la presó per treballar, a Terrassa

Jordi Turull abraçat pel diputat Eduard Pujol ■ J. ALEMANY

L’artista Miquel Barceló,
l’actriu Imma Colomer, la
coreògrafa Sol Picó, els
germans Roca, Pallassos
Sense Fronteres, la pilot
de motos Laia Sanz i els
pares de Guillem Agulló,
per la seva lluita antifeixis-
ta, seran distingits amb
una Creu de Sant Jordi. El
govern va fer públiques
ahir les 30 personalitats i
les 15 entitats guardona-
des per haver prestat ser-
veis destacats a Catalunya
en la defensa de la identi-
tat en el pla cívic i cultural.

La llista, la completen
noms com ara el de la dis-

senyadora Míriam Ponsa,
els germans Roca, la pia-
nista Àngels Alabert, el
doctor enginyer industrial
Josep Amat, la pintora Ro-
ser Bru, la historiadora
Martina Camiade, la biòlo-
ga Purificació Canals, el
poeta Antoni Canu, la bio-
enginyera Teresa Capell,
l’historiador de l’art
Eduard Carbonell, el so-
ciòleg Joan Estruch, el
músic i activista Jordi Fà-
bregas, l’assistenta social
Rosa Maria Garriga, el
músic Gerhard Grenzing,
l’arxiver mossèn Benigne
Marquès i Sala, la directi-
va Anna Mercadé, el peda-
gog Jordi Monés, l’educa-
dor Josep Maria Monfer-
rer, el filòleg Josep M. Na-
dal, la compositora de sar-
danes Montserrat Pujolar,
el filòleg Joan Ramon Re-
sina i l’endocrinòloga Car-
me Valls, entre d’altres. ■

Redacció
BARCELONA

Els pares de Guillem
Agulló, entre les
Creus de Sant Jordi

a També es distingeix
Miquel Barceló, Imma
Colomer i Pallassos
Sense Fronteres



La consellera de la Presi-
dència, Meritxell Budó, va
negar ahir que calgui modi-
ficar-lo, però sí que va ad-
metre que “potser ha fa-
llat” la informació interna
sobre el protocol d’actua-
ció existent a l’administra-
ció de la Generalitat per fer
front a casos de violències
masclistes, després que el
conseller d’Acció Exterior,
Alfred Bosch, dimitís di-
lluns acusat, entre altres
coses, de no haver-lo acti-
vat davant els indicis d’as-
setjament sexual que al ge-
ner el van dur a fer cessar el
seu cap de gabinet, Carles
Garcias, i que sí que van fer
obrir una investigació in-
terna al seu partit, ERC,
encara en curs. “Qui havia
d’activar el protocol no ho
va fer, i el va activar en un
altre àmbit on no correspo-
nia fer-ho”, lamentava Bu-
dó, que admetia, això sí,
que les víctimes també el
podien haver activat i no
ho van fer, per la qual cosa
cal potser “una campanya
més ferma”. “Potser hem
de fer més difusió del me-
canisme; qui és víctima de
l’assetjament s’ha de poder
sentir empoderada per de-
nunciar-ho, perquè nor-
malment no es fa per por, i

això s’ha de treballar”, in-
dicava.

En tot cas, després que
finalment es fes dilluns, un
cop es va conèixer per al
cas de Garcias, ja són 25 els
cops que s’ha activat el pro-
tocol des que es va aprovar
el 2015, un fet que ha dut a
obrir una investigació in-
terna pròpia, que Budó as-

segura que es vol fer “amb
la màxima celeritat”, i al fi-
nal de la qual no descarta
que es puguin emprendre
més mesures, fins i tot pe-
nals, contra l’exalt càrrec
destituït.

El DOGC publicava ahir
el cessament de Bosch
anunciat la tarda abans, i
informava que provisio-

nalment s’encarregarà del
despatx ordinari dels seus
afers i funcions d’Exte-
riors la consellera d’Agri-
cultura, la també republi-
cana Teresa Jordà. Budó,
això sí, deixava clar al mig-
dia que estan pendents
que “en les pròximes ho-
res” ERC proposi un nou
nom perquè el substituei-
xi, consensuat amb el pre-
sident Quim Torra, que és
qui l’haurà de nomenar.

Mesa i comissió bilateral
El nou inquilí de la Casa
dels Canonges tindrà la
responsabilitat, entre al-
tres funcions, d’impulsar
la comissió bilateral, com a
president que en serà de la
part catalana. “S’estava
acabant de confeccionar
l’ordre del dia, la feina ja es-
tava molt avançada i espe-
ro que aviat es pugui con-
vocar”, indicava ahir Budó.
Bosch també era integrant
de la mesa de diàleg entre
governs, i caldrà veure si
també el substitueix en
aquest àmbit. Budó va dir
que encara no hi ha data
per a la del març, tot i que
es vol reunir abans que co-
mencin les campanyes
electorals del País Basc i
Galícia, un fet que fa que
“hi hagi una probabilitat
elevada” que sigui la set-
mana vinent. ■

Budó admet que cal més
informació interna sobre
el protocol d’assetjaments
a Diu que no ha fallat, després de la dimissió de Bosch, però que li falta difusió
a Jordà cobreix de moment la baixa en espera que es nomeni un nou conseller

Òscar Palau
BARCELONA

L’oposició va lamentar ahir
que la dimissió de Bosch arri-
bés tard i després de no haver
actuat quan i com ho havia de
fer, i va exigir que s’investiguin
fins al final els indicis d’asset-
jament sexual. La socialista
Alícia Romero, que va dir que
el PSC presentarà en les prò-
ximes setmanes el seu proto-
col per a aquests casos, de-
nunciava que Bosch va “inten-
tar tapar” els fets, i reclamava
que s’investigui per què la
conselleria no va activar el
protocol del govern, tal com
van fer els comuns. La seva
portaveu, Susanna Segovia,

Budó, ahir anant a la reunió del govern amb el president Torra ■ ACN

veu la dimissió com “una con-
seqüència inevitable de la
mala gestió” del cas, i demana
que s’adoptin mesures de “re-
coneixement i reparació” de
les víctimes. Per la cupaire
Maria Sirvent, l’adeu ha de
servir d’aprenentatge “espe-
cialment per als homes que
ocupen una situació de poder i
no assumeixen la seva respon-
sabilitat”.  El secretari de co-
municació de Cs al país, David
Mejía, també demanava que
“s’arribi al fons de la qüestió i
no quedi impune cap respon-
sable ni coneixedor de la qües-
tió que ha fet dimitir Bosch”, i

constatava que és una nova
mostra de la “crisi perma-
nent” del govern.

JxCat ahir no va opinar so-
bre la dimissió, però, igual que
va fer Romero, el diputat Euse-
bi Campdepadrós havia res-
post dilluns a la nit a la piulada
del republicà Sergi Sabrià en
què presumia que ERC havia
deixat “molt i molt alt el llindar
d’autoexigència”. “No, s’ha in-
tentat tapar. Les dones afecta-
des han estat doblement vícti-
mes, de l’assetjament i del de-
semparament de qui les havia
de protegir activant el proto-
col”, rebatia.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’oposició reclama que s’investigui fins al final
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La mesa entre governs viu
enmig d’una tempesta per-
fecta cada mes. Si la pri-
mera reunió del 26 de fe-
brer ja va néixer amb una
disputa per la data i amb
polèmica pel relator, la se-
gona reunió, que s’ha de
celebrar durant el mes de
març a Barcelona, està en
perill. A la turbulència per
la sobtada dimissió d’Al-
fred Bosch, que era el con-
seller de més rang que pre-
cisament ara havia de gu-
iar les reunions després
del pas al costat de Quim
Torra i Pedro Sánchez,
l’esclat del coronavirus i el
greu focus a Madrid dei-
xen la cita en suspens, per-
què Salvador Illa i els altres

ministres tenen l’agenda
centrada en el pla de xoc.

Si bé fonts de La Mon-
cloa consultades al vespre
alertaven que no hi ha més
agenda que la del dia a dia i
que la mesa no és ara una
prioritat, el portaveu
d’ERC, Gabriel Rufián, re-
velava al matí que n’havia
parlat la vigília amb Pedro
Sánchez, quan aquest li va
telefonar pel coronavirus.
“Seria bo que fos abans de
la tercera setmana de
març, això ens situa en la
setmana que ve, perquè no
coincidís amb l’inici de
campanya electoral a Eus-
kadi i Galícia, i entenem
que així ha de ser, i ahir
[per dilluns] amb el presi-
dent ho vam comentar de
passada i ell hi està
d’acord”, revela Rufián. ■

La reunió de la
mesa la setmana
que ve perilla

David Portabella
MADRID

a Rufián albira la cita, però la Covid-19
guia l’agenda d’Illa i la resta de ministres

Torra i Sánchez presidien la primera reunió de la mesa de
governs que al març s’ha de reunir a Barcelona ■ EL PUNT AVUI
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