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A aquells que dedicant-nos al periodisme –un ofici dura-
ment tocat per la crisi– hem decidit endinsar-nos també
en la literatura catalana –que de la crisi no n’ha sortit
mai– potser més que la vocació ens impulsa la temeritat.
Ahir a la Llibreria 22 de Girona es va celebrar un d’aquells
actes, senzills i alhora valuosos, que serveixen per donar
sentit a la temeritat dels escriptors i per demostrar-nos a
nosaltres mateixos que paga la pena ser-hi, al complicat
mercat de la lletra impresa. Convocats per en Guillem Ter-
ribas, que omple de significat i també d’efectivitat la pa-
raula llibreter, ens vam reunir una colla d’autors catalans
d’oficis variats i de procedències diverses per celebrar
amb un feliç anacronisme una signatura de llibres a les
portes del Nadal. Antoni Puigverd, Rafael Nadal, Joan Ro-
ca, Josep Maria Fonalleras, Javier Cercas, Vicenç Pagès,
Antoni Pladevall i un servidor vam signar llibres sense el
parapet de les parades de Sant Jordi, una pràctica que
s’està estenen al sector llibreter amb l’objectiu d’estimu-
lar el regal de llibres –en l’idioma que sigui– durant les fes-
tes nadalenques. No és cap secret per a ningú que al nostre
país hi ha més talent literari per metre quadrat que no pas

població suficient per consumir-lo i això, que no deixa de
ser una prova de la bona salut cultural de la nostra socie-
tat, és una complicació afegida per als qui volem arribar
als lectors. Les xifres són inapel·lables: la llengua catalana
té poc més d’un milió de lectors potencials, compradors
habituals de literatura. O sigui que existeix un disset per
cent de població lectora, que és un nivell alt però al mateix
temps insuficient per aprofitar tot el talent que inevita-
blement es perd pel camí. Aquesta mateixa setmana, el
nou president del Gremi d’Editors de Catalunya, Patrici
Tixis –per cert, un periodista foguejat també en aquest
diari– alertava de la necessitat de plantar cara a la pirate-
ria, el gran enemic de la supervivència creativa, i advertia
que si no som capaços de guanyar aquesta batalla anem de
caps a l’empobriment cultural. La bona notícia és que ca-
da vegada es llegeix més i que a Catalunya ho fa el 65% de
la població que supera els catorze anys. Per a vosaltres,
doncs, amics lectors, les signatures d’ahir, de part
d’aquesta colla d’autors als quals se’ns va concedir el privi-
legi de donar el toc final a les nostres obres. Perquè la dedi-
catòria és l’última paraula que l’escriptor afegeix al seu lli-
bre, la manera més feliç d’acabar-lo.
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Eduardo Torres-Dulce ha abandonat aquesta setmana la
Fiscalia General de l’Estat, la qual ha estat la quarta re-
núncia d’un alt càrrec de l’administració de l’Estat en tres
mesos. Les causes de la marxa dels ministres Gallardón i
Mato i del responsable de RTVE han estat diverses, però
en el seu conjunt van erosionant la imatge de força i grup
compacte que pretén donar La Moncloa a les portes d’un
any electoral. En el cas de Torres-Dulce, aquest ha plegat
empès per la pressió del govern espanyol i el seu entorn,
que no s’ha estat de mostrar en més d’una ocasió les seves
divergències sobre l’actuació de la fiscalia general en els
casos de corrupció que han afectat el PP o han tingut la go-
sadia d’avançar quin seria el posicionament de l’acusació
pública davant de qüestions tan sensibles com el 9-N, de-
mostrant una falta de respecte supina davant una institu-
ció com la fiscalia.
Els mateixos que el van col·locar al capdavant d’aquesta
alta institució de l’Estat espanyol s’han encarregat
d’amargar-li l’existència, el tenien per un zero a l’esquerra
per prendre decisions que l’afectaven com ara la redacció
de reformes legislatives i nomenaments, i davant d’això

ha optat per abandonar. La renúncia del fiscal general no
va sorprendre ningú. Tampoc sorprenen les causes que
l’han portat a abandonar el càrrec. I això és molt perillós.
És preocupant que la ingerència del poder executiu da-
vant d’una institució que ha de mantenir la seva autono-
mia sigui acceptada amb normalitat. Estem davant d’una
societat que accepta com a normals conductes que erosio-
nen el que ha de ser un dels pilars de l’estat de dret: l’auto-
nomia de l’acusació pública, una acusació que ha de vet-
llar pel compliment de les lleis per damunt de tot.
Torres-Dulce no ha dimitit, Torres-Dulce ha estat cessat i
la manera com marxa posa en entredit l’autonomia de la
fiscalia. Es podia estar o no d’acord amb moltes de les deci-
sions adoptades pel fins dijous fiscal general. El cert és
que ha deixat treballar i ha donat suport als seus subordi-
nats en casos tan “delicats” com el Gurtel, amb totes les
seves derivades, o el cas Nóos. No va passar el mateix amb
el 9-N. Estava en sintonia amb el govern de Rajoy, però no
anaven a la mateixa velocitat, i no comptava amb la revol-
ta dels fiscals catalans. Cremat, deixa la fiscalia, una insti-
tució que queda tocada per interferències polítiques que
volen estar per damunt de la llei.
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