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El president d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
Oriol Junqueras, fa una crida a
convèncer indecisos a l’àrea
metropolitana.

10
anys

20
anys

El mes de març es tanca amb
les pitjors xifres d’accidents
mortals de carretera dels
últims dos anys. La mortalitat
s’acosta a xifres rècord.

El candidat del Partit Popular,
José María Aznar, ultima el seu
govern sense tenir garantida la
investidura. Encara no ha iniciat
converses formals amb CiU.

Objectiu: indecisos Març fatal Govern enllestitTal dia
com
avui fa...

“Uns 300.000
habitants podran
gaudir d’un
informatiu conjunt

uè té de rellevant la notícia que
avui, dia 1 d’abril, neix el primer
informatiu territorial que unirà

el sud de Catalunya, el nord del País Va-
lencià i el sud de la Franja? Vilaweb i El
Punt Avui són mitjans gràcies als quals
ja gaudim de cobertura informativa en-
tre l’Ebre, la Franja i el País Valencià i,
per tant, no és pas cap primícia el que
ens expliquen. El que sí és noticiable, pe-
rò, és que no hi havia encara cap infor-
matiu de televisió d’aquestes caracterís-
tiques al sud: un informatiu produït con-
juntament per Canal Terres de l’Ebre i la
televisió de proximitat Nord, amb seu a
Morella, i amb la col·laboració de Vídeo
Ascó Televisió, tot un projecte que té, a
més, el suport de La Xarxa de Comuni-
cació Local.

LA COBERTURA ABASTARÀ VUIT comar-
ques: Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre,
Terra Alta, Ports, Matarranya, Alt i Baix
Maestrat. Uns 300.000 habitants podran
gaudir d’un informatiu conjunt amb l’ob-
jectiu de resseguir en 30 minuts les notí-
cies més destacades que s’hagin produït
durant la jornada en aquesta àrea geogrà-

Q fica, que comparteix forts vincles socioe-
conòmics i culturals.

¿QUÈ UNEIX LES TERRES DE L’EBRE amb el
nord del País Valencià i el Matarranya?
L’agricultura i el turisme són forts puntals
de l’economia de tota la zona, i no cal dir, a
més, que tots aquests territoris gaudeixen
d’un vincle lingüístic i cultural, amb totes
les seves peculiaritats i característiques
pròpies de cada contrada, i representen, a
més, una significativa representació del
sentiment unitari de tota l’àrea lingüística
catalana. Les Terres de l’Ebre, juntament
amb el Maestrat i el Matarranya, són zones
de frontera amb un particular intercanvi
humà. A més, disposen de diversos espais
d’interès turístic: el Parc Natural dels

Ports, la Via Verda, els espais naturals de la
serra de Cardó, el paisatge fluvial (Mequi-
nensa-Deltebre), etc. Un gran patrimoni
per difondre i compartir.

SABER, PER EXEMPLE, QUE SE CELEBREN els
100 anys del vapor Anita, inaugurat al Mu-
seu Terres de l’Ebre d’Amposta, o que
l’Ajuntament de Castelló i la Universitat
Jaume I signen un conveni per a la realitza-
ció del cicle Cinema en Valencià són notí-
cies que ens acosten al dia a dia en una co-
munitat del sud més viva, més participati-
va i més propera a la realitat en la perma-
nent connexió amb el món.

CONÈIXER DE MÉS A PROP QUÈ PASSA al
llarg de més de 200 quilòmetres i una di-
mensió humana de 300.000 persones re-
presenta un valor social que uneix, que po-
sa al servei de la societat una cultura de pro-
ximitat i alhora de projecció cap al món. I
per arribar a aquest coneixement i inter-
canvi socials és imprescindible disposar
d’uns mitjans de comunicació àgils, mo-
derns, de caràcter independent i amb un
clar signe de compromís amb la llengua i la
cultura dels Països Catalans.

Joan Abril Español. Filòleg

Ebre-Franja-València
Tribuna

etratar l’actual
moment polític

espanyol com a teatre
està de moda. “Els
ciutadans estan farts
del teatre de la indefi-

nició”, diu Joan Baldoví (Compromís).
“Hem passat del teatre al teatrillo i ara,
del sainet a l’esperpent”, diu el popular
Rafael Hernando. La metàfora teatral
és l’únic que uneix l’esquerra i la dreta,
com si hi pogués haver una companyia
prou temerària per convertir en un
guió sòlid una trama de protagonistes
que ordenen al públic atenció perquè
aviat es produirà la trucada telefònica
que ho pot canviar tot i que mai arriba.
Contra la inèrcia de retratar el moment
com a teatre es revela una diputada,
Rosana Pastor, actriu i electa de Po-
dem que ha aconsellat a Pablo Iglesias
que eviti la rebregada metàfora que
buida de grandesa la dramatúrgia.

Mentre Espanya viu en funcions, les
funcions del teatre de debò es cobren
subtils venjances com ha succeït al
TNC fins al 20 de març amb El profes-
sor Bernhardi, d’Arthur Schnitzler, on

Bernhardi (Lluís Homar) desafia les
convencions polítiques de l’Àustria de
1912 per fer com a metge el que creu
just: deixar morir en una falsa eufòria
una pacient que no sap que morirà i a
qui evita la visita d’un mossèn que li vol
donar l’extremunció. “Simpatia! No-
més hi crec quan demostrar-la com-
porta un cert risc”, alerta Bernhardi-
Homar. “Els enemics cal acceptar-los
com són i allà on te’ls trobes. Els amics
els puc triar jo”, avisa quan un diari li
ofereix ser el seu altaveu. La lluita de
Bernhardi-Homar rebia la rèplica del
funcionari Winkler (Jordi Andújar) que
tot estat té en nòmina: “Ningú s’ha fet
famós per tenir raó. Això només passa
si un partit polític creu convenient do-
nar-li la raó.” I més mordaç és la rèplica
quan Bernhardi-Homar es vanta de fer
el just. “Aquest és l’error. Si sempre
féssim el que és just o, encara més, si
de cop un matí, sense pensar-hi més,
comencéssim a fer allò que és just i ho
continuéssim fent tot el dia, ens troba-
ríem a la presó abans de sopar”, rebat
el funcionari. Una lluita cruenta entre
la raó d’estat i la raó que no necessita
ni estat ni política. En definitiva, teatre.

R

Full de ruta
David Portabella

Bernhardi sí
que era teatre

L’escenari del TNC ha acollit
una lluita cruenta entre la raó
d’estat i la raó que no
necessita ni estat ni política

Siguem cauts i
prudents
b No hi ha dia que l’ai al cor
se’t faci més present llegint la
premsa, la por dels dubtes
que generen els partits inde-
pendentistes sobre temes
cabdals i pactats perquè la le-
gislatura actual arribi a bon
port. Que ens hem de descon-
nectar de l’Estat espanyol és
prou evident, però sense pro-
vocar enfrontaments en els
quals tenim totes les de per-
dre. No sempre en política el
camí més curt és la línia recta.
L’hem d’obviar cercant altres
camins de viabilitat, a voltes
més distants, més quilomè-
trics, quan el que realment és
important és evitar aquests
enfrontaments, i alhora saltar-
nos olímpicament la legalitat
d’un estat pel qual la paraula
democràcia significa el no
permanent a poder-la exercir
amb llibertat.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)

Monarquia
versus república

b Hi ha qui encara defensa la
monarquia com a institució
apel·lant que als països que
en tenen els va molt bé. Això
és una fal·làcia. La monarquia
és una institució anacrònica,
de base no democràtica, que
passa de pares a fills sense
que la ciutadania digui ni ase
ni bèstia. Si nacions com Ho-
landa i Suècia tenen un nivell
alt de qualitat econòmica, so-
cial i cultural, no és precisa-
ment pel monarca que els
presideix de manera simbòli-
ca, sinó pels governs eficients
escollits pel poble, que segons
períodes seran d’un color polí-
tic o altre.

A tot Amèrica –antigues
colònies europees– hi ha al-
gun país que tingui monar-
quia? Això no treu que hi hagi
algunes repúbliques banane-
res, però aquest fet es deu
més als valors emanats de la

metròpolis que a la institució
en si.

Cal no oblidar que a l’Estat
espanyol el 1978 es votà una
constitució amb articles manu
militari i amb el paquet inclòs
del borbó, hereu tutelat per
Franco. I ja sabem, per un do-
cumental recent, que l’únic
que li va demanar el dictador
a Joan Carles des del llit de
mort és salvaguardar la unitat
d’Espanya. Monarquia? Espa-
nya? Missatges black? Repú-
blica catalana!
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Oc-
cidental)

El canvi d’hora de
cada semestre
b Un estudi que s’ha presen-
tat aquests dies a Alemanya
confirma que els escassos be-
neficis, si n’hi ha, que suposa
el canvi d’hora bianual no
compensen els trastorns que
aquesta pràctica provoca, en
major o menor mesura. El fet

que, d’uns anys ençà, les veus
contràries a aquesta pràctica
siguin creixents arreu d’Euro-
pa, potser, i dic potser, hauria
de moure Brussel·les a decidir
d’una vegada abolir-la. Vistes
les lamentables decisions po-
lítiques preses els darrers
temps des de la capital euro-
pea, entre d’altres en les qües-
tions humanitàries més bàsi-
ques, que solucionin si més
no allò que és senzill de solu-
cionar. Com a mínim això.

I, per cert, també a La Mon-
cloa aniria sent hora que es
despertessin: a aquestes altu-
res ja tothom sap que Espa-
nya fa 75 anys que està en un
fus horari que no li correspon
(igual que França i els Països
Baixos).

Insisteixo: posats a no en-
devinar-la en qüestions im-
portants, que facin alguna co-
sa, com a mínim, pel que fa als
assumptes que tenen una so-
lució fàcil.
FERRAN PORTA
Barcelona
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