
SECCIONS: 
Política, PEPA MASÓ; Europa-Món, PILAR ESTEBAN;
Economia, JOAN ARMENGOL; Opinió, TONI BROSA;
Societat, CARLES SABATÉ; Cultura, Espectacles, JAUME
VIDAL; Comunicació, GEMMA BUSQUETS; Disseny,
MANEL CASTILLA; Fotografia, ROBERT RAMOS;
Documentació, CARME TORNS; Delegada a Madrid,
MONTSE OLIVA; AVUI.CAT, JORDI PALMER;
President del Consell Editorial,  VICENT SANCHIS

Director,
XEVI XIRGO

Subdirectors,
JOSEP MARIA FLORES,
LLUÍS MARTÍNEZ,
JOSEP MARTINOY,
CARLES RIBERA

PUBLICITAT: HERMES COMUNICACIONS, S.A.
Santa Eugènia, 42. 17005 Girona.
Tel.: 972 18 64 35 - Fax.: 972 18 64 10 - Adreça electrònica: publicitat@avui.cat

IMPRESSIÓ: Gráficas de Prensa Diaria. DL: B20.249-1976 DIFUSIÓ CONTROLADA PER L’OJD.

A efectes del que preveu l’article 32.1 paràgraf segon de la LPI, Corporació Catalana de Comunicació SL s’oposa expressament a
la utilització de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer resenyes o revistes de premsa amb fins comercials
(press-cliping) sense comptar amb l’autorització prèvia de Corporació Catalana de Comunicació SL.

REDACCIÓ I SEU SOCIAL:
Tàpies, 2 - 08001 Barcelona

CENTRALETA Tel. 93 316 39 00
ADREÇA INTERNET: http: //www.avui.cat
SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT Tel. 972 18 64 80 - Fax: 972 18 64 40

arlem clar i net, i do-
nem a la discrepància
dialèctica la prevalen-
ça que li correspon en

el sistema parlamentari (de
parlar), que és la democràcia a
seques. Es pot fer país en la Ca-
talunya actual desfent benes-
tar? La resposta reflexionada
no pot ser cap altra que un no
rotund. El benestar consti-
tueix un component essencial
de la cohesió social d’un país i
no es fa país sense cohesió so-
cial. El mar, els boscos, els
parcs naturals, els barris, la
cultura, els funcionaris, els
alumnes, els investigadors, la
gent gran, les persones amb
dependència... gairebé res ni
ningú no escapa a un programa
de retallada de recursos pú-
blics que, a sobre, no figurava
en el programa electoral dels
qui avui ens governen.

LA BELLA DIVISA FER PAÍS no dó-
na dret als qui la tenen sempre
a la boca a apropiar-se’n del
contingut, a pontificar sobre
quins en són els valors, princi-
pis i deures, quina és la jerar-
quia de necessitats que cal
atendre i quins són els béns i
serveis que cal promoure. És
cert que qui governa té el privi-
legi d’avançar una proposta
sobre què s’entén per fer país,
però no en té l’exclusiva; el

P país –la nació– és cosa de tots.
Justificar-ho tot en nom del
bé del país –i, en concret, qui
ha de suportar la càrrega de
les retallades–, com si de con-
cepció del país no n’hi hagués
més que una, és, si més no,
una deriva antinacional. Cap
altre projecte polític no exigeix
un consens social tan ample
com el de fer país.

EL PENSAMENT NEOLIBERAL do-
minant ha imposat la idea (fal-
sa) que per sortir de la crisi i
crear ocupació cal –no hi ha al-
tra solució, diuen– retallar el
benestar col·lectiu reduint la
inversió social i aprimant els
serveis públics, alguns fins a
l’anorèxia. El executors gover-
namentals a Catalunya de tal
noció afirmen que les retalla-
des són conjunturals i transitò-
ries i que, quan es pugui, es re-
cuperarà el que ara s’escapça.
L’experiència ens mostra que
allò que es perd en el pla de les
conquestes socials no es retro-
ba, si no hi ha un canvi de cicle
polític i, així i tot, amb prou fei-
nes. Els nostres governants es
limiten a negar l’evidència de
les seqüeles de la seva política.
Les crítiques es contesten amb
bones paraules i amb invoca-
cions moralistes a la primacia
del país sobre els interessos
particulars. La resposta a les

desgràcies previsibles o ja en
curs és simple i emfàtica –“ai-
xò no passarà”–, i s’hi afegeix
un inquietant anunci, que es fa
difícil no entendre’l al revés,
“no desmantellarem l’estat del
benestar, el protegirem”.

LA PRUDÈNCIA –si no voleu dir-
ne distribució equitativa de les

càrregues– aconsellava no to-
car el tronc de l’estat del benes-
tar: sanitat, educació, benes-
tar social i família, i cercar l’es-
talvi en altres partides pressu-
postàries i, naturalment, en
despeses sumptuàries i supèr-
flues. Les més de mil esmenes
parcials presentades per l’es-
querra a la llei del pressupost

segur que inclouen alternati-
ves viables. El govern dels mi-
llors ha estat poc original.
L’acarnissament amb els ser-
veis sanitaris és sentit per mol-
ta gent com una destralada a
la seguretat personal.

POCA BROMA, DONCS, AMB la sa-
nitat pública. Eliminar llits
hospitalaris, tancar quiròfans,
reduir personal sanitari, és
una mesura molt greu per les
conseqüències negatives im-
mediates i l’ansietat que provo-
ca. La llista d’espera per a les
intervencions quirúrgiques,
que ja era desesperant, doblarà
el temps d’espera. Milers de
persones queden automàtica-
ment expulsades del centre de
l’estat del benestar. El dilema
amb què es troben, i se’n publi-
quen testimonis escruixidors,
es humiliant per a ells i social-
ment regressiu: hauran d’esco-
llir entre seguir desesperant –i
algunes quan per fi els toqui ja
no hi seran– o anar-se’n, si po-
den, a la medicina privada.

ASSISTIM A UNA VERITABLE con-
trareforma que desfent benes-
tar desfà país. La llei de simpli-
ficació administrativa, pseu-
dònim de desregulació, anome-
nada llei òmnibus, i la llei
d’acompanyament dels pres-
supostos apleguen les tesis
normatives de la contrarefor-
ma, compartida per la dreta es-
panyola, aquella que proclama
que “tindrem l’estat del benes-
tar que puguem permetre’ns”,
mentre s’erigeixen ells, com
els d’aquí, en els definidors del
que ens podem permetre.

Desfer benestar

DESFENT BENESTAR NO ES FA PAÍS;
EN TOT CAS ES DESFÀ PAÍS

GUILLEM CIFRÉ

Acadèmic de número de la Reial Acadèmia
de DoctorsJordi

Garcia-Petit

Hi ha poetes que no els en-
tens en els seus vitricolls,
d’altres que els admires,
però només uns quants
són entranyables. Per a
mi Mossèn Cinto, en Ma-
ragall i lo Màrius Torres.

Que configuren la fesomia
poètica del nostre país.

Lo Màrius és un home
de Ponent, que vol dir
nascut al jardí de la
boira sota el més desver-
gonyit dels nostres cam-
panars retallant-se en
la posta d’un sol que es
perd a l’eternitat.

Per dir-ho tot, les nos-
tres acadèmies oficials i la
mediàtica no fan mica de
cabal d’aquest gran poeta.
Potser entre d’altres co-
ses perquè sense ser catò-

lic d’origen vivia Déu com
pocs n’he conegut. To-
cant-ne una altra era
un home d’aquella prime-
renca i esperançada Es-
querra d’en Macià.

I vet ací que aquella
ànima oberta a tots els
misteris va caure malalt
tuberculós, aleshores
una malura de mal gua-
rir. N’estic segur. Això li
esmolà l’ànima. Ho puc
dir perquè jo també les
he passades per aquest
coll. No debades, ja al co-

mençament de la malal-
tia i arribat al sanatori
de Puig d’Olena escrivia
el Dolç àngel de la mort.
No té res de tràgic, és l’es-
perança duta fins als lí-
mits de la immaterialitat
que, tot i no cantar ger-
mana mort com sant
Francesc, sempre porta
un bri d’esperança.

Aquest poema va acom-
panyar-lo fins al darrer
moment, però no li va pri-
var de viure les cançons
amoroses a Mahalta sense

estovaments romàntic.
Però la vida en un sana-

tori, i més en aquells
temps, no es tancava a
les febretes de cada ves-
pre. El país estava sotra-
guejat. A males hores, la
família del poeta va haver
de fugir a França. Si no
ho heu viscut no ho po-
deu entendre, la terra
se’ns esfondrava sota els
peus i un hom vivia a to-
car la desesperació.

En lo Màrius el dolor
era tan fondo que no do-

nava per rebequeries.
Dels silencis del malalt i
de les hores quietes i sol
en varen sortir aquests
versos que tots hauríem
de fer nostres en un mo-
ment en el qual el nostre
país sembla que s’hagi
tornat ximple: “La galer-
na i el llamp, el torb i la
tempesta,/ sobre l’ample
terrer l’han combatut a
ras./ La flor de l’esperan-
ça, minúscula i tenaç,/
color dels nostres som-
nis, únicament hi resta!”

Lo Màrius Torres
Josep M.
Ballarín
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Capellà i
escriptor

| Diàleg | 19AVUI
DISSABTE, 25 DE JUNY DEL 2011


