
2 | EL PUNT AVUI
DILLUNS, 15 DE FEBRER DEL 2016

GRUP HERMES
President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell Editorial: Xavier Albertí (president), Joan Villarroya
(vicepresident), Joan Ballester, Josep Delemus, Lluís Foix, Rosa
Font, Dolors Lloveras, Jordi Maluquer, Jaume Oliveras, Vicent
Sanchis, Teresa Seseras i Pep Collelldemont.

Punt de Vista El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva), Toni Muñoz (Serveis), Josep
Madrenas (Webs i Sistemes), Albert París
(Comunicació), Anna Maria Ribas (Gerència
Comercial), Miquel Fuentes (Administració i
RH), Lluís Cama (Producció), Concepció
Casals (Distribució) i Ricard Forcat.

ls dos emporda-
nesos Dalí i Pla

s’han vist involucrats
en el lamentable dal-
tabaix entre la càtedra
de memòria històrica

de la Universitat Complutense de Ma-
drid i l’Ajuntament de la capital. La cà-
tedra els incloïa a la llista de franquistes
que l’Ajuntament voldria eliminar dels
carrers. El seny ho ha aturat i l’Ajunta-
ment s’ha tirat enrere. Els noms del pin-
tor i l’escriptor seguiran vius als carrers
de Madrid mentre els experts analistes
continuaran amb la difícil tasca d’inves-
tigar quin peu calçaven políticament
Josep Pla i Salvador Dalí. Dos personat-
ges que en diferents moments i per se-
parat van viure a Madrid. Dalí va ser ex-
pulsat de la residència d’estudiants i
Pla escriu: “De Madrid no m’interessa
res. A Madrid no hi tinc res a fer. Res.”
Veia Madrid amb una ironia distant.
Malgrat que descobria en la ciutat co-
ses boniques i entranyables que no han
descobert els madrilenys. Amb el
temps, ciutadans de tot el món viatgen
expressament a Madrid per contem-

plar l’obra de Dalí exposada al Reina
Sofia, i Madrid, l’adveniment de la Repú-
blica és una obra de Pla que ha esde-
vingut patrimoni dels madrilenys com
el Quadern gris, exposat com un clàssic
a totes les llibreries de renom. En
aquest absurd enrenou de noms de
carrers –als Estats Units i a d’altres pa-
ïsos els carrers són batejats amb nú-
meros–, Pla i Dalí han estat situats al
mateix sac. Dos personatges que te-
nien poc en comú malgrat que es res-
pectaven. Hi ha una edició genial, Obres
de museu, d’il·lustracions de Dalí i es-
crits de Pla. En la seva presentació a la
Fontana d’Or de Girona, Dalí diu a Pla:
“Encara aneu de putes?” Pla li contes-
ta: “Vós encara sou voyeur?”

Que investiguin tant com es vulgui
els passats polítics de Pla i Dalí. Les se-
ves obres, com deia Francesc Pujols so-
bre el pensament català, “sobreviuran
als seus il·lusos enterradors”. Obres que
sobreviuran en una ciutat oberta, cos-
mopolita i plural, amb una brillant vida
ciutadana i cultural...
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Keep calm
Lluís Falgàs

Pla i Dalí

Els noms del pintor i
l’escriptor seguiran vius als
carrers de Madrid mentre els
experts continuaran
investigant quin peu
calçaven políticament

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

ntre haver predit les ones gravi-
tacionals fa un segle i la fugida
indignada de l’acte d’inaugura-

ció del metro a l’aeroport de Barcelona
hi deu haver una distància sideral. És
clar que no cal que ens posem a com-
parar entre Albert Einstein i Xavier
García Albiol. En tot cas, seria una de-
mostració que la talla no importa.

Tampoc caldria que comparéssim
els avenços que poden proporcionar a
la humanitat la demostració d’aquesta
teoria d’Einstein i la negativa de Ma-
riano Rajoy d’encaixar la mà a Pedro
Sánchez.

També podríem dir que sembla es-
trany que una cosa que un científic
brillant ja va intuir fa cent anys no
s’hagi pogut demostrar fins ara, però
que encara ho és més que hi hagi tants
pocs càrrecs del PP a la presó per les
enormes quantitats de diners de tots
que s’han posat a les seves butxaques.

O també podríem preguntar-nos
com és que s’han descobert abans les
ones gravitacionals de l’univers primi-
geni que el parador de Rita Barberà
ara que tot el seu entorn està emer-
gint del forat negre de la corrupció.
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És clar que aquest nou avenç cientí-
fic que situa la humanitat a tocar de
l’origen de l’univers també serveix per
fer demagògia positiva. Com seria, per
exemple, preguntar-nos com és que els
humans som capaços de trobar el ras-
tre de la radiació de fons i al mateix
temps som incapaços de fer alguna co-
sa més per les onades de refugiats que
fugen de les guerres i de la misèria.

Sí, ja sé que també em podrien dir a
mi que què fa un periodista com jo
fent demagògia barata en lloc de con-
tribuir al progrés de la humanitat.

I tindrien raó, és clar. I també en
tindrien si em diguessin que fer això

no em fa (gaire) millor que Albiol, Ra-
joy o Barberà, ni tan sols que el pobre
Sánchez. I que tampoc no m’acosta
gens a Albert Einstein, ni al miler de
científics que han estat capaços de fer-
nos sentir el “so de l’univers”.

Però és que aquest article potser
només es tracta d’això. De ser un in-
tent fallit de descriure, a partir de les
coses més meravelloses i de les petite-
ses més mesquines, de què estem fets
els éssers humans. Davant d’avenços
científics que em costen de compren-
dre, sempre acabo pensant en la con-
dició humana.

M’agradaria poder entendre en què
es converteixen dos forats negres
quan es fusionen, a part de despren-
dre les ones gravitacionals que ara
hem estat capaços de detectar. Però
encara m’agradaria més poder enten-
dre per què els humans som el pitjor
enemic dels humans mateixos. Sobre-
tot quan s’ha demostrat, molt abans
que l’última teoria d’Einstein, que la
col·laboració entre humans és l’única
manera d’aconseguir de la més petita
cosa positiva a veritables meravelles
de proporció còsmica.

“Davant de grans
avenços científics
sempre penso en la
condició humana

Pep Riera
Ara torno

Ones gravitacionals




