
vui, que l’Avui fa quaranta anys, i
que els fa havent-se convertit en
El Punt Avui, és just donar les

gràcies. En primer lloc, als lectors. Per-
què, els en dono fe, els lectors de l’Avui
(com els d’El Punt) són de pedra pica-
da. D’una fidelitat indiscutible, que ha
quedat sobradament provada quan la
continuïtat del diari s’ha aguantat per
un fil. Gràcies als lectors, gràcies als
anunciants, gràcies als qui hi han fet
confiança des del primer dia i gràcies a
aquells que han fet confiança a la unió
de capçaleres que ha dut el rotatiu que
tenen a les mans a pujar al podi de la
premsa a Catalunya. I gràcies sobretot,
i molt especialment, a aquells que, a les
acaballes d’una dictadura demolidora,
ara fa quaranta anys van posar en mar-
xa un diari entenent-lo com una estruc-
tura d’estat del tot necessària. El temps
els ha acabat donant la raó. A Jaume Vi-

A “L’Avui avui fa
quaranta anys. I és
gràcies a vostè

lalta, a Josep Espar, a Ramon Fuster, a
Enric Cirici, a Josep Maria Puig, a Mi-
quel Esquirol... a tots. Gràcies a ells
l’Avui no només es va convertir en una
manera més de fer país sinó també en
una escola de periodistes. Molts perio-
distes han pogut fer de periodistes per-
què algú va entendre que per fer perio-
disme el primer que calia és que hi ha-
gués una empresa periodística al darre-
re. I no és cap joc de paraules. Els Vilal-
ta, els Espar, els Cirici i uns quants
més, molts, moltíssims, al llarg
d’aquests quaranta anys, així ho van

entendre. És just donar-los les gràcies.
A tots els que hi van creure aleshores i a
aquells que hi han cregut ara, com és el
cas de la família Vidal i Juvantench, que
també és just reconèixer-los el seu ser-
vei no només al periodisme sinó al país.
Amb uns quants fundadors de l’Avui
l’altre dia vam compartir taula en un
acte a l’Ateneu. El seu missatge va ser
encoratjador i potser no els ho vaig
agrair prou. Ho faig avui. Gràcies a ells,
als fundadors, i a tots els qui ens han
dut fins aquí. Als seus directors, als
Faulí, Maluquer, Ramentol, Viladot,
Serrats, Villatoro, Sanchis, Bosch,
Cruanyes, Flo, i a tots els que em deixo.
I a tots els periodistes i treballadors que
hi han passat, per fer-hi país o per fer-hi
carrera professional. A tots, gràcies.
Haver fet 13.893 diaris i ser els líders
de la premsa editada només en català,
aquesta sí, és la millor festa possible.

Gràcies
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

La diada de Sant Jordi és la
gran festa literària i cívica

dels Països Catalans, i a les parades
de llibres i roses que es poden tro-
bar a cada poble i a cada barri, any
rere any s’hi van sumant més activi-
tats paral·leles, com ara premis lite-
raris per a joves i grans, lectures de
poesia i de narrativa, i actes cultu-
rals de tota mena que han consoli-
dat Sant Jordi com un dels dies
més celebrats i compartits.

A més, aquest any coincideix
amb una sèrie d’aniversaris d’es-
criptors que han estat fonamentals
en la història de la literatura. En pri-
mer lloc, ens trobem en ple Any
Llull, coincidint amb el 700 aniver-
sari de la mort de Ramon Llull, i es
commemora el 400 aniversari del
decés de dos dels més grans es-
criptors de tots els temps: William
Shakespeare i Miguel de Cervantes.
Aquestes efemèrides a cada nostra
també tenen dos noms propis deci-
sius per a les lletres catalanes: és el
50è aniversari de la mort de Víctor
Català (Caterina Albert) i el 35è de
la mort de Josep Pla. Precisament,
d’aquest escriptor prolífic i impres-
cindible, fa 50 anys de la publicació
d’El quadern gris i de l’inici de la pu-
blicació de la seva Obra Completa.

Una diada
de llibres i
aniversaris
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Xocolata
Germà Capdevila

Aviat ens caldrà
trencar per existir

l govern espanyol té trenta recursos
presentats al Constitucional contra

normes catalanes, la majoria amb
efectes suspensius. Alhora, Catalunya
ha hagut de recórrer contra cinquanta
disposicions estatals que erosionen o
buiden l’autogovern català. El problema
és que l’àrbitre té la samarreta d’un dels
dos equips. La independència judicial no
existeix en les altes instàncies estatals.

E Aquesta idea de no fer efectiu el
trencament amb l’Estat espanyol fins no
tenir totes les estructures acabades i tot
el marc normatiu ben fet i polit, aviat
quedarà desmentida per la realitat. Aviat
ens caldrà trencar per existir, estigui
com estigui el desenvolupament previ
del procés. Catalunya s’assembla cada
vegada més a aquells edificis vells amb
la façana protegida, que són buidats per

dins per fer una nova construcció de cap
i de nou, però mantenint el front original
ben apuntalat, en espera del nou edifici.
Mentre nosaltres encara estudiem els
plànols, l’Estat enderroca i buida a
consciència tot el solar. Aviat quedarà
ben pelat. El problema és que en el
nostre cas, la façana no està ben
apuntalada, i hi ha risc seriós de veure
com tot s’ensorra mentre nosaltres
encara discutim si quan tindrem casa
nova hi posarem parquet o rajoles.

No s’hi val a badar. El buldòzer de
l’Estat avança sense contemplacions.
Ens apropem acceleradament a la cruïlla
definitiva: acceptar la dissolució de
Catalunya dins l’Espanya unitària i
centralista, o trencar per construir una
república on es puguin aprovar i aplicar
lleis que protegeixin els ciutadans.

5 DE NOVEMBRE
L’Estatut de Sau pren 
cos. La Comissió dels 
Vint (diputats i senadors 
catalans) redacta el nou 
Estatut sota la direcció de 
la troica formada per 
Miquel Roca, Jordi Solé 

Tura i Eduard Martín 
Toval. L’elaboració 
finalitza el 5-N i l’endemà 
es lliura a Tarradellas 
l’avantprojecte que haurà 
de passar per les Corts 
espanyoles.

15 D’OCTUBRE
Joan Pau II, nou papa. 
Després de la mort de Pau VI i 
de l’efímer pontificat de Joan 
Pau I, mort 33 dies després de 
l’elecció, el polonès Karol 
Wojtyla esdevé el 264è papa 
de l’Església catòlica.

6 DE DESEMBRE
Referèndum de la 
Constitució. 
S’aprova el text de 
la carta magna amb 
un 87% dels vots 
afirmatius i un 67% 
de participació.

25 DE JULIOL
Primera nena 
proveta. Neix a 
Oldham (Regne Unit) 
Louise Brown, el primer 
ésser humà concebut 
pel sistema de la 
fecundació ‘in vitro’.

11 DE JULIOL

19
78

Tragèdia al càmping dels Alfacs. Un 
camió cisterna sobrecarregat de propilè 
líquid esclata a l’altura d’un càmping ple 
d’estiuejants a Alcanar (Montsià). 
L’explosió arrasa la major part del 
càmping i provoca 243 morts i més de 
300 ferits.
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