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Convergència i Unió aparca
de forma provisional la crisi
interna provocada per la
discrepància al Congrés i dóna
suport explícit a Duran i Lleida.
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anys

La pressió policia redueix
en més d’un 50% l’exercici
de la prostitució a Ciutat Vella
i un 80% a la ronda de Sant
Antoni de Barcelona.

El govern espanyol i el jutge
Garzón fan pinça contra Herri
Batasuna per la seva vinculació
amb ETA. El PNB els acusa de
fer la campanya als violents.

Pau provisional Prostitució reduïda Herri BatasunaTal dia
com
avui fa...

ada cop que sen-
to Miquel Iceta

afirmar, amb aquella
vehemència que el ca-
racteritza, que el
PSOE manté el seu

projecte d’estat federal, m’agafa una
vergonya aliena monumental. Entre al-
tres coses perquè Miquel Iceta sap
perfectament que al PSOE no hi ha ha-
gut ni hi ha ni hi haurà, voluntat política
per tirar endavant un estat federal a
Espanya. I no hi serà ni en el cas que,
un dia o altre, els hi obligués l’aritmèti-
ca parlamentària. En aquest moment,
ni que sigui per tocar poder, assumint
les condicions gairebé impossibles de
Podem. O en un futur proper, fruit d’un
nou resultat electoral. De fet, l’única
cosa federal que tenen, a part de l’exis-
tència d’un PSC cada cop menys autò-
nom, és l’anomenat comitè federal
que, com tothom sap, de federal, no-
més en té el nom, i encara.

Cert que en política tot és possible,
però costa molt de creure que el PSOE
plantegi, a partir ara, polítiques que no
ha fet en els últims 35 anys. Com un

referèndum per a Catalunya, com pro-
posava el mateix PSC no fa tant. O tirar
endavant algunes de les propostes
que eren incloses en l’Estatut català
del 2006, aquell que Zapatero havia
d’aprovar sense tocar ni una coma i al
qual el seu partit va passar el ribot sen-
se contemplacions. Estem parlant de
pacte fiscal o de permetre seleccions
oficials esportives a Catalunya. O que
prevegi polítiques que defensin i pro-
moguin el català amb valentia, fent
obligatori, entre altres coses, l’etique-
tatge en català en tots els productes.
O aplicant, per fi, un pla racional en
infraestructures, fent realitat tot allò
que, mentre va governar, incomprensi-
blement, no va ni planificar ni executar.
Per exemple, el corredor mediterrani
de mercaderies i viatgers, i posar fi
d’aquesta manera, definitivament, a
la vergonya que suposa que entre Va-
lència i Barcelona hi hagi encara un
tram amb una sola via.

Ja ho veu, senyor Iceta, tot de co-
ses que un estat català independent
podria fer sense problemes.
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Credibilitat
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Costa molt de creure que
el PSOE proposi o executi
a partir ara polítiques per
a Catalunya que no ha fet
en els últims 35 anys, uns
quants dels quals governant

“Llegir en Català
comença a donar
lliçons a les grans
editorials i a les
polítiques culturals

l món editorial a casa nostra ha es-
tat sempre una mica contradicto-
ri. D’una època en què representa-

va la màxima potència mundial en l’edi-
ció en castellà (poca broma) s’ha passat
a un cert esllanguiment provocat per la
crisi i per, probablement, una mirada
massa accentuada cap el propi melic. De
fet, sent com era, un autèntic lobby de
poder econòmic i de negoci, sorprèn
com no s’ha fet mai pressió per estructu-
rar una major presència del llibre i la lec-
tura en mitjans de comunicació públics i
privats i per mirar d’aconseguir políti-
ques més decidides en favor de la cultu-
ra en tots els àmbits. Aquesta actitud
només s’explica veient que, en èpoques
de bonança, cada editorial buscava més
el seu propi èxit egoista que esmerçar
esforços en una activitat col·lectiva i, de
fet, la prova més evident d’aquesta ma-
nera de fer podria ser el fracàs del Saló
del Llibre de Barcelona, una iniciativa
feta sense complicitats, amb afany de
sortir a la foto, mancada d’ambició i que
només va durar dos telenotícies en una
època precrisi que no feia augurar en ab-
solut el seu fracàs estrepitós.

E I, EL MÉS CURIÓS és que tot i les caigudes
de vendes el sector no acaba de decidir-se
a treballar en bloc i a canviar els hàbits,
però tal com es preguntaria René Goscin-
ny, el guionista d’Astèrix, tot el sector?
No, hi ha un petit reducte que resisteix a
la crida de l’individualisme ferotge i s’ha
decidit a dedicar una part dels seus esfor-
ços a lluitar en grup. Llegir en Català és
una associació d’editorials independents
catalanes (Al Revés, Edicions del Peris-
copi, Edicions Saldonar, Editorial Meteo-
ra, El Gall Editor, L’Avenç, Raig Verd Edi-
torial, Sembra Llibre i Tigre de Paper)
creada l’any 2013 amb l’objectiu d’unir

esforços per tal de captar l’atenció del
mercat vers els seus respectius catàlegs,
treballant en la promoció, en la difusió i
en la recerca de complicitats amb lectors,
llibreters i mitjans de comunicació per
anar donant més ressò a la seva feina i va-
lorar la qualitat dels seus libres.

ENCARA ÉS AVIAT, però Llegir en Català ha
començat a trencar motlles, a marcar la
pauta d’un estil que pot donar moltes
compensacions, que pot produir grans
satisfaccions. No fa pas gaire han assolit
amb èxit la primera publicació conjunta,
el llibre de La Marató de TV3 i és probable
que aquest sigui el primer pas d’un futur
que confia en la solidesa dels catàlegs per-
sonals i que enterra les suspicàcies, les
enveges, la competència mal entesa i tre-
balla per un bé comú, que sent comú és
un bé de tots. Pas a pas, amb modèstia, ri-
gor i professionalitat, Llegir en Català co-
mença a donar lliçons a les grans edito-
rials i a les polítiques culturals basades en
l’amiguisme, la subvenció fàcil i la foto de
lluïment, i ja només necessita la compli-
citat i el suport del màxim nombre de lec-
tors possible. Ara ja és cosa nostra.

Jordi Cervera. Escriptor

Llegir en català
Tribuna

Crisi de
convivència?
b Els catalans, històrica-
ment, hem estat un poble
discret, cautelós, un xic po-
ruc, i amb molta tirada per
les qüestions sentimentals i
simbòliques, expressades
sempre amb molta prudèn-
cia. Si passegem per Barce-
lona, ens podem adonar
que, des de fa uns anys, en
un bloc de pisos de qualse-
vol carrer de la ciutat hi con-
viuen balcons amb estela-
des i alguna anomenada
“estanquera”, fet que aquí
vivim amb normalitat i sen-
se que generi problemes.

El fet de penjar una este-
lada i deixar-la permanent-
ment és un gest simbòlic
que ha esdevingut normal.
És una manera, entre mol-
tes altres, de demostrar a
catalans i gent de fora la
nostra identitat i la reivindi-
cació com a poble lliure i
obert. El fet que el candidat

Pedro Sánchez al·legui “la
greu crisi de convivència
existent a Catalunya” és un
element més que demostra
el seu total desconeixement
de la realitat catalana.
ANTONI VILANOVA CASALS
Barcelona

Absència o
presència
b Ha mort Muriel Casals a
causa de les ferides rebudes
per un atropellament d’una
bicicleta fa quinze dies. La
seva mort inesperada ha
commocionat el sobiranis-
me, perquè era una persona
rellevant en el procés amb
dons com el de ser dialo-
gant, reconciliadora, calma-
da,... però una gran lluitado-
ra reconeguda i valorada no
només pels seus sinó també
pels contraris. Aquesta di-
putada de Junts pel Sí, i ex-
presidenta d’Òmnium, no ha
marxat amb les mans bui-
des, ha deixat un llegat a

seguir, una manera de fer en
política necessària per por-
tar a terme la consecució de
la independència catalana.

La seva marxa esperona
i se’ns fa present; no serà
una absència i sí una pre-
sència disposada, ara
més que mai.
JAUME CAMPÀS I FORNOLS
Caldes de Montbui
(Vallès Oriental)

Muriel Casals,
sempre amb
nosaltres
b Muriel Casals ens ha dei-
xat, i en parlar d’ella se’ns
esgoten els adjectius de
lloança. Una dona amb uns
ulls blaus de mirada franca,
dialogant, de conviccions
fermes i al mateix temps
respectuosa amb els que
no pensen com ella, sense
crispacions ni una mala
mirada, discreta, tendra i
afable, molt pròxima, forta
i valenta, d’aparença exte-

rior fràgil i una gran fortale-
sa interior, una gran lluita-
dora tossuda i tenaç pels
drets del nostre país.

Va deixar el càrrec de pre-
sidenta d’Òmnium Cultural
per embrancar-se a entrar
en la política, a la llista de
Junts pel Sí, com un servei
més per Catalunya. Respec-
tada pels seus oponents,
amb un somriure en tot mo-
ment, en la celebració dels
èxits i en les dificultats. Es
va entregar en cos i ànima al
projecte de la independèn-
cia de Catalunya. Ara el seu
cos és mort, però mentre hi
hagi qui la recordi la seva
ànima estarà sempre amb
nosaltres i aconseguirem
l’objectiu, compartit amb
ella, del nostre somni. Per
molts haurà estat un privile-
gi compartir amb ella el pro-
jecte de fer un país lliure i
millor. Gràcies, Muriel, t’es-
tarem agraïts per sempre!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)
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