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Mariano Rajoy s’autoadjudica la
defensa de la unitat d’Espanya,
qualifica el 27-S de “delirant
fugida” i avisa que no farà
concessions.
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José Montilla deixa molts fronts
oberts al Ministeri d’Indústria.
Per la seva banda, Joan Clos diu
que el relleu ha arribat abans
del que preveia.

Aleix Vidal-Quadras comunica
als seus afins que no es
presentarà a la reelecció a la
presidència del PP català en el
pròxim congrés.

En campanya Relleu enverinat Es retiraTal dia
com
avui fa...

l Congrés espa-
nyol aquesta set-

mana hi ha teatre. I no
pas del bo. Més aviat
una opereta de poca
qualitat, amb actors

de segona categoria, que faran veure
que són polítics de primera mentre de-
baten –i no s’entenen– sobre com sor-
tir de l’atzucac en què els votants es-
panyols els van posar aviat farà un any.
Espanya és en el camí de batre uns
quants rècords mundials en la catego-
ria d’estats sense govern, demostrant
una incapacitat de negociació entre els
partits que hauria de fer caure la cara
de vergonya als seus principals diri-
gents. El candidat i president en fun-
cions, Mariano Rajoy, continua, però,
com si res. Cara de pal i culpant els al-
tres de no moure’s i de no cedir. Com
si ell i el PP no haguessin donat mos-
tres d’immobilisme. I al damunt de tot,
l’amenaça pueril de les eleccions el dia
de Nadal. A Londres, Berlín i París en-
cara deuen riure, però potser que s’ho
comencin a agafar seriosament. Vist el
panorama, Rajoy deu pensar que unes

terceres eleccions potser li acabaran
de donar els diputats que li falten. De
fet, si després de totes les corrupteles
del PP i del trist paper de Rajoy, al juny
encara el van votar vuit milions d’espa-
nyols, res no és impossible en l’Espa-
nya actual.

En tot plegat, en aquesta demostra-
ció d’una Espanya fallida i incapaç d’as-
sumir les seves responsabilitats, el pro-
cés català hi té molt a veure. De fet, la
incapacitat per afrontar-ho és en el fons
de l’actual atzucac polític espanyol. El
reiterat no a la celebració d’un referèn-
dum a Catalunya bloqueja directament
els vots independentistes al Congrés. El
PSOE, que podria obrir aquesta porta,
prefereix amagar el cap sota l’ala d’una
suposada Espanya federal en la qual ja
ve just que hi cregui algun militant des-
pistat del PSC. Podem, per la seva ban-
da, reitera el seu suport a una consulta,
però deixa oberts tots els interrogants
possibles sobre l’abast d’aquesta. Vist
tot plegat, no us sembla de nou que el
millor que podem fer és el que estem
fent? Espanya, cada cop més lluny.

A

Full de ruta
Miquel Riera @mrierapla

Espanya, cada
cop més lluny

Espanya és en el camí de
batre uns quants rècords
mundials en la categoria
d’estats sense govern, amb
una greu incapacitat de
negociació entre partits

“Hi ha el costum
arcaic dels premis
literaris de demanar
còpies i més còpies
dels originals

a uns dies, l’escriptora Lena Paüls
verbalitzava a les xarxes un tema
que qualsevol que s’hagi dedicat de

manera professional o ocasional a les lle-
tres coneix molt, massa, bé i que segur que
alguna vegada s’ha arribat a plantejar o ha
comentar amb algú proper: el costum ar-
caic dels premis literaris de demanar cò-
pies i més còpies dels originals que es pre-
senten.

HI HA CONCURSOS AMB TRES, cinc i fins i
tot set jurats. Això implica demanar tres,
cinc o set còpies de cada treball que, sovint
per raons econòmiques i de logística, no
s’acostumen a tornar. Si ho analitzem des
del punt de vista de l’autor implica que cada
vegada que es presenta a un concurs ha
d’encarregar una mitjana de 5 còpies (foto-
copies i enquadernació), que si es tracta de
poesia poden ser de 40/60 pàgines però si
es tracta de narrativa la forquilla es pot si-
tuar entre les 100 i les 300. I, és clar, si no
guanya, ha de tornar a començar la matei-
xa operació des de zero a cada nou premi.

DES DEL PUNT DE VISTA DE L’ENTITAT orga-
nitzadora, la cosa implica que, tenint en

F compte que a cada premi s’hi pugui presen-
tar un nombre aproximat de 30 originals
de mitjana, acumular 150 originals per
premi. I si hi ha entitats que convoquen
cartells amb 5 guardons, la muntanya de
llibres inèdits s’enfila per damunt dels 700.
I si això ho multipliquem pel miler llarg de
premis que es convoquen, tenim (tirant
curt) 150.000 originals que van directa-
ment a la paperera cada any.

A BANDA DELS DINERS malbaratats que
aquesta pràctica representa (els únics be-
neficiats són, sens dubte, les cases de foto-
còpies, suposant que molta gent no les faci
d’estranquis a la feina), plantejar aquest

abús gens sostenible de paper en una època
en què tothom propugna l’imperi digital i
tecnològic és quasi un delicte i, de fet, les
entitats convocants de premis s’haurien de
plantejar sondejar els escollits i veure si dis-
posen de tecnologia lectora abans d’accep-
tar-los com a membres dels respectius ju-
rats o fins i tot comprar tres, cinc o set lec-
tors digitals i enviar-los cada any als jurats
(amb el compromís de tornar-los o com a
regal per l’esforç, segons el pressupost dis-
ponible) degudament carregats amb els
originals que els participants hagin enviat
prèviament via correu electrònic.

AQUESTA PRÀCTICA, NO GAIRE complicada
de dur a terme, suposaria un còmode i útil
salt cap a la modernitat que no demana es-
pecials sacrificis ni inversions, faria que la
logística dels premis literaris fos més senzi-
lla, a base d’arxius digitals i no de munta-
nyes d’originals, evitaria el malbaratament
inútil d’una gran quantitat de paper i seria
un ajut inestimable per a les butxaques
dels autors que aspiren a guanyar algun
premi literari. Qui s’atreveix a arrencar pri-
mer i a convertir-se en abanderat de la
idea?

Jordi Cervera. Periodista

Concursos no sostenibles
Tribuna

Una cruïlla de
mal pas
b El PSOE es troba davant
mateix d’una cruïlla de mal
pas. Si no pren determinades
precaucions pot prendre mal
de veritat. Si gira cap a la dreta
permetent amb l’abstenció
que el PP pugui governar, ai las,
haurà d’esperar més anys dels
previstos, com a mínim més de
vint, per poder governar. Si gira
cap a l’esquerra el PP guanya-
ria majories que li permetrien
conformar govern, però amb
quatre anys d’espera el PSOE
guanyaria les pròximes elec-
cions. Altra cosa seria tirar pel
dret intentant amb la resta de
partits, fora de Ciutadans, ser
una alternativa fiable i exposar-
se a un nou fracàs. De ser al-
ternativa, depèn del camí es-
collit, podria passar a ser un
partit residual, sobretot si es
decideix pel brancall de la dre-
ta, l’abstenció.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Baix Llob.)

Puntualitzacions
del Consolat de
Turquia
b Després de llegir la seva edi-
torial del 21 d’agost de 2016
voldria assenyalar alguns fets
sobre els últims esdeveni-
ments que estan tenint lloc a
Turquia. Posteriorment al sag-
nant i traumàtic intent de cop
d’estat ocorregut el 15 de juliol
de 2016, Turquia està prenent
les mesures necessàries i jurí-
dicament proporcionals dins el
marc de la llei per la democrà-
cia i el seu ordre constitucional
per tal d’eliminar l’amenaça
profundament arrelada de
l’Organització Terrorista Fethu-
llah (FETÖ) a l’estat, al món
acadèmic, al militar i a la poli-
cia. Tenint en compte la grave-
tat de l’amenaça de FETÖ i les
infiltracions durant llargs anys,
les mesures no poden qualifi-
car-se com “una purga” contra
l’oposició. Al contrari, els par-
tits de l’oposició han mostrat

solidaritat amb el govern. Totes
les parts, inclosos els diputats
de l’oposició, van enviar dele-
gacions conjuntes a altres pa-
ïsos per explicar el terrorisme
de FETÖ contra Turquia. L’estat
de dret i la democràcia són
principis bàsics de Turquia i
s’estan prenent les mesures
d’acord amb aquests principis.
Els drets civils de tots els ciuta-
dans turcs estan sota la pro-
tecció de la constitució turca.

Els últims contactes entre
Turquia i la Federació de Rússia
no es dirigeixen a altres països i
no és un missatge per als nos-
tres aliats. Després del malau-
rat incident d’avió, els mitjans
han fet comentaris subratllant
la importància de mantenir les
relacions fluïdes entre Turquia i
Rússia. Després de 8 mesos
Turquia i Rússia s’han acostat
intentant resoldre les disputes,
i els mateixos mitjans s’estan
preguntant si Turquia canvia
els seus fonaments donant
missatges als seus aliats.

Des del principi, essent part

de la coalició internacional,
Turquia lluita activament con-
tra el DAESH. A causa del fort
compromís per a l’eliminació
d’aquesta amenaça global,
malauradament Turquia ha es-
devingut un objectiu directe de
les activitats terroristes de
DAESH. El meu país està de-
terminat a lluitar i eliminar el
grup terrorista DAESH junta-
ment amb els seus aliats.
EMIR SALIM YÜKSEL
Cònsol general de Turquia
Barcelona

Sense govern

b Assistim a un estira i arron-
sa sense tenir en compte la di-
fícil situació com és el deute
públic, les reserves de les pen-
sions reduïdes al 5O%, mentre
els polítics segueixen impassi-
bles posant per davant els
seus interessos de partit. Se-
nyors, us esteu cobrint de glò-
ria, per no dir d’una altra cosa.
ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers (Vallès Oriental)
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