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L’extresorer del Partit Popular
esquitxa directament el
president del partit, Mariano
Rajoy, i afirma que “sabia de la
caixa B des del començament”.

10
anys

20
anys

Artur Mas, José Luis Rodríguez
Zapatero i Antoni Duran i Lleida
escenifiquen a la Moncloa
l’acord entre CiU i el PSOE
pel nou Estatut.

El jutge Eduardo Móner
processa l’exministre de
l’Interior José Barrionuevo
per associació amb els
GAL i detenció il·legal.

Bárcenas i el PP La foto de l’acord Terrorisme del GALTal dia
com
avui fa...

l nombre de viat-
ges del sistema

de transport públic de
la demarcació de Bar-
celona va registrar un
rècord històric l’any

passat, arribant als 938 milions, uns
23 milions més que l’any anterior i
més de dos milions més que la fita ara
superada, la de l’any 2011. A més, és
una xifra que se situa en un nivell sem-
blant –quatre milions per sobre– a la
xifra de l’any 2008, 934 milions.
Aquest any, a l’inici de la crisi, va mar-
car el començament d’una davallada
que, tret de la punta de l’any 2011, va
arrossegar el transport públic fins als
887 milions de viatges l’any 2012, 51
milions per sota de la xifra actual.
Sempre hi ha dues formes de veure les
coses... i ja està bé agafar-se a la positi-
va, el rècord, encara que es degui, gai-
rebé en la seva totalitat, a la millora de
la situació econòmica, cosa que ha ge-
nerat més mobilitat, per motius labo-
rals i d’oci. I no podem deixar passar
altres fets positius, com ara l’entrada
en funcionament de l’allargament dels

FGC a Terrassa o la rebaixa del preu de
la T-10 d’una zona. Ara, la realitat, en
xifres, és que el sistema de transport
públic està estancat. L’any 2008, 934
milions de viatges; l’any 2015, 938.

Certament, set anys molt durs, però
set anys també en què s’hauria de re-
visar molt i molt, i des d’un punt de vis-
ta autocrític, quines han estat les deci-
sions sobre el transport públic metro-
polità. I, sobretot, sobre el de la segona
corona. La batalla contra el cotxe no és
només ideològica, és pràctica. La gent
ha de saber els mals que provoca la
contaminació o que el bitllet que paga
està subvencionat per a la subsistèn-
cia del sistema, però, sobretot, ha de
poder usar un transport públic a un
preu adequat, un transport públic cò-
mode, net, amb una velocitat comercial
adequada, etcètera. I cal, a més, pensar
molt bé quines són les properes inver-
sions que s’han de dur a terme i en quin
mode de transport. Allargar els FGC ha
fet augmentar i molt els viatges, però
sense una millora de freqüències això
serà passatger, per exemple.
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Full de ruta
Joan Rueda

Molt camí 
per recórrer

D’acord, cal lluitar contra la
contaminació. Però sobretot
cal que l’usuari gaudeixi d’un
transport públic còmode,
net o amb una velocitat
comercial o preu adequats

“De fet, qui
escriu amb valor?

otser el lector no ho haurà observat,
o no hi dóna importància, o no li in-
teressa gens. De fet, molts ciuta-

dans passen tota la vida sense llegir ni tenir
contacte amb cap obra literària. Se sap que
els lectors de poesia en català no superen
els dos milers, que les edicions d’obres dra-
màtiques són pràcticament inexistents,
que l’assaig seriós tampoc té lectors. L’únic
gènere que sembla tenir acollida, i que pot
ser susceptible de tenir un ampli desplega-
ment en narrativa visual, és la novel·la. La
nostra societat actual viu permanentment
adherida a la narrativa, sobretot el cinema i
la televisió, i cada cop més a la narrativa per
internet, i per això els mitjans de producció
necessaris potencien de manera específi-
ca, i sovint única, el format novel·lístic, per-
què és el gènere en què creuen que poden
trobar consumidors, car d’això es tracta,
pel fet que aquest tipus d’escriptura es posa
al mercat com si fos roba o cotxes o per-
fums, una cosa de temporada, de moda,
amb els seus èxits i els seus oblits.

TANT ÉS AIXÍ, QUE LES NOVETATS es suc-
ceeixen a un ritme molt alt, però de mane-
ra que l’autèntic assumpte narratiu, allò

P que podem anomenar contingut, idea i va-
lor de la història, s’ha anat empobrint pro-
gressivament, florint com bolets gèneres
novel·lístics que abans eren secundaris,
com la ciència-ficció, els llibres de cavalle-
ries medievals o la trama policíaca. Alguns
cops, les obres presenten barreges dels tres
gèneres, o desviacions encobertes apa-
rentment culturalistes. Umberto Eco, amb
El nom de la rosa, ja fa tres dècades que va
demostrar com amb l’erudició amanida de
misteri i trama criminal es podia fer un
best-seller. Els que defensen l’absoluta prio-
ritat d’aquest gènere en el panorama litera-
ri actual donen l’argument que el que im-
porta és que la gent llegeixi. Discrepo. De
narrativa d’entreteniment n’hi ha hagut
sempre, però la societat no la tenia com a
únic bé de consum. Hi havia un sector que
posava com a models obres literàries ri-

ques i complexes, i era el cas que un premi
literari es tenia per valuós quan en la seva
nòmina tenia autors que, efectivament,
després resultaven grans escriptors. Una
època en què els jurats eren literaris.

EN ELS ÚLTIMS TEMPS les novel·les premia-
des en els millors premis catalans, amb una
dotació molt superior als premis dels altres
gèneres, són novel·les policíaques. Fins i tot
escrites per policies. I fins i tot en un premi
el nom del qual és d’un escriptor que mai va
escriure cap novel·la, i que va deixar clar
que llegir novel·les després dels quaranta
demostrava una certa immaduresa. Però
tots sabem que aquests llibres potser són
llegits però també oblidats. Els últims tex-
tos que han entrat en el cànon escolar da-
ten de mitjan segle XX. Si seguim així, i els
jurats literaris ho toleren, i els editors ho
exigeixen, aviat la literatura serà, si no ho
és ja, arqueologia del coneixement, i podrà,
igual que la filosofia, ser arxivada en alguns
estudis universitaris que no estudia ningú.
És clar que, d’altra banda, qui escriu novel-
les amb valor? De fet, qui escriu amb valor?
Si els mandarins de la cultura i el mercat els
oculta, no ho sabrem mai.

Josep M. Uyà. Doctor en filologia i ensenyant

Literatura de premis
Tribuna

La salut, hi
ha mercat
b En els països desenvolu-
pats la salut preocupa més
que en els països del tercer
món. Si més no, s’escriu
més i es parla més de les
malalties cròniques. S’escriu,
se’n parla i s’investiga més.
De les malalties cròniques i
de l’envelliment. Ha augmen-
tat l’esperança de vida, i aug-
menta la població de més
edat. Hi ha mercat, i invertir
interessa. Quan es tracta de
malalties rares, l’empenta
investigadora és menor. Dic
això per dues notícies que
he llegit recentment: una
de relacionada amb els me-
dicaments més consumits i
l’altra relacionada amb l’en-
velliment. La primera parla
dels medicaments que més
es consumeixen i de l’abús:
un protector estomacal, un
analgèsic, un medicament
contra el colesterol, l’àcid
acetilsalicílic..

La segona parla d’impedir
que els músculs es debilitin.
Parla de com evitar l’envelli-
ment de la musculatura. Par-
la d’un medicament que fa
que els sistemes de neteja
dels teixits musculars fun-
cionin correctament. Es diu
que si la neteja es fa bé es
retarda el deteriorament.
S’espera que aquest medi-
cament també figuri en la
llista dels més venuts.
MARTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Barcelona

Penjolls al Liceu

b El Gran Teatre del Liceu va
ser dissenyat per l’arquitecte
Josep Oriol Mestres (1815-
1895), el qual també va ser
l’autor de la façana principal
de la catedral de Barcelona.
El nou conseller de Cultura,
Santi Vila –que segueix fil per
randa la passió pels gargots i
esoterismes abstractes que
formaren l’etapa de Ferran
Mascarell–, va remarcar que

el projecte de penjar unes
anelles a la façana del Liceu
“permet ben pocs arguments
en contra, més enllà dels pro-
pis entre conservadors i inno-
vadors”. Bé, posats a fer, un
dia d’aquests també caldrà
renovar la façana de la cate-
dral d’acord amb els argu-
ments esgrimits pel flamant
conseller de Cultura. I que
Déu ens agafi confessats...
JORDI PAUSAS
París

Trencar amb
Espanya
b Deia el president Puigde-
mont, en resposta a una pre-
gunta de Mònica Terribas:
“Per nosaltres la independèn-
cia no és un fi en si mateix, si-
nó per poder disposar de les
eines que ara no tenim que
ens permetin ajudar la
gent”(?). Aquesta és una res-
posta potser políticament
correcta, però penso que no
és aquest el motiu de fons pel

qual els catalans volem la in-
dependència. No puc allargar-
me enumerant tots els greu-
ges acumulats durant tants
anys per part espanyola, co-
mençant pel decret de Nova
Planta, que per cert encara és
ben vigent, però sí que recor-
daré que durant aquests dar-
rers trenta anys des de ràdios
i televisions tertulians de to-
ta mena i manera han estat
inculcant dia sí dia també
l’odi als catalans, també des
de determinada premsa.

Com podem continuar lli-
gats a una gent que en les
seves campanyes utilitzen
com a arma electoral i sen-
se cap vergonya el discurs
anticatalà, perquè saben
que això els dóna vots? És el
fruit del que han estat sem-
brant durant molts anys. No
volem la independència per
caprici; la volem per dignitat
i perquè ja n’estem tips, de
suportar aquesta gent.
AUGUST BERNAT CONSTANTÍ
Barcelona
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El lector escriu




