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El sobiranisme afronta les
eleccions del 24-M com un
primer tast dels comicis del
27-S i com una gran oportunitat
per marcar posicions.
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El Barça es classifica per a la
final de la lliga de campions del
17 de maig, després d’un partit
sense gols però amb molta
emoció.

CiU i el PP arriben a l’acord per
a la investidura d’Aznar. El pacte
inclou el nou model de
finançament i la supressió dels
governadors civils.

El primer test A París Pacte segellatTal dia
com
avui fa...

e petits, el diven-
dres cap al tard,

corríem esperitats a
veure els “quadres”
acabats de penjar als
vestíbuls dels dos ci-

nemes del meu poble, el Centro Cine i
el Cinema Montgrí. Els “quadres” –no
he entès mai per què en deien així–
eren uns grans cartrons gruixuts amb
imatges de les pel·lícules i lluïen al cos-
tat del cartell oficial del film. Els cine-
mes els rebien uns dies abans i els ha-
vien de tornar a corre-cuita un cop aca-
bada la projecció perquè la distribuïdo-
ra els pogués enviar a una altra pobla-
ció. Era la manera que el públic es po-
gués fer una idea del que veuria en el
programa doble del diumenge a la tar-
da, en una època en què la informació
no circulava com ara.

He pensat en els “quadros” arran
d’aquesta obsessió que s’ha escampat
amb això que anomenen spoilers, sor-
gida amb el boom de les sèries. La pa-
raula ve del verb anglès to spoil, que vol

dir “espatllar, esguerrar alguna cosa
que esperes amb delit”. Els spoilers ac-
tuals són, doncs, informació –escrita,
visual o oral– sobre l’argument d’una
sèrie o d’una pel·lícula. Vist des
d’aquesta perspectiva, un “quadre”
d’aquells que vèiem de petits seria per
a molta gent, a hores d’ara, un spoiler
de primera categoria. Com també ho
són –i molts se’ls han arribat a prohi-
bir!– els tràilers de pel·lícules o sèries.
Només faltaria que qualsevol detall els
esguerrés l’espectacle que “esperen
amb delit”. Per aquesta regla de tres, ja
poden anar plegant les revistes de cine-
ma. Tampoc sé per què publiquem en-
cara informació de les estrenes al dia-
ri... La por de creuar-se amb un spoiler
terroritza joves i grans, en un món on,
justament, corre més informació que
mai sobre sèries i pel·lícules. Tot plegat
posa de manifest les absurdes contra-
diccions de la societat actual. Aquest
dilluns, per exemple, era del tot impos-
sible llegir els diaris digitals o seguir les
xarxes socials sense trobar res que
t’esguerrés la nova temporada de Joc
de trons. L’alternativa? Refugiar-se so-
ta la closca o amagar el cap sota l’ala.
Comportaments animals en un món
cada cop menys humà.
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Elogi dels
‘spoilers’

La por de creuar-se amb un
‘spoiler’ terroritza joves i
grans, en un món on,
justament, corre més
informació que mai

“Valdria la pena
estudiar opcions
més innovadores
i més de país

ant Jordi, a més d’una magnífica
diada, és també un magma de tò-
pics recurrents. Enguany s’han

tornat a complir amb escreix. Res com
sortir a la tele i adobar-ho amb un es-
càndol afegit, ja sigui per les coses de
l’idioma que deia La Trinca o per incen-
dis constitucionals, per enfilar-te en les
vendes. Els compradors de llibres amb
rosa, gens avesats a la crítica literària,
s’apunten sempre amb fal·lera a allò
que més sona. Però les prèvies del Sant
Jordi 2016 han portat una polèmica, si
no nova, sí que renovada. L’expansió
del grup Planeta ha fet que tots els
grans premis en llengua catalana vis-
quin sota el mateix paraigua i que s’ha-
gin allunyat progressivament de la se-
va essència, allò de la qualitat literària
–aquí també caldria obrir un debat, pe-
rò seria una altra guerra–. Ja se sap que
el rendiment immediat i l’excel·lència
quasi mai mariden bé. Això ha fet que
premis com el Ramon Llull, màxim ex-
ponent de la literatura catalana, hagin
anat a parar a mans de gent com Núria
Amat, una activa integrant del Foro
Babel, i que el Sant Jordi d’Òmnium

S Cultural hagi entrat en una trajectòria
més aviat erràtica.

LES VEUS MÉS RADICALS apunten que un
grup en què el català s’ha convertit en
un element residual, o com a mínim
força lateral, no pot tenir el monopoli
absolut dels guardons que, en teoria,
haurien de premiar, representar i po-
tenciar el bo i millor de les lletres cata-
lanes. I ara que s’acosten èpoques de re-
novació de contractes, potser valdria la
pena estudiar opcions més innovado-
res i més de país. No fa pas gaire, l’edi-
ció del llibre de La Marató de TV3 va
passar d’una de les editorials del grup
Planeta al col·lectiu d’editors Llegir en
Català. Potser no seria una mala cosa

que Òmnium medités de manera serio-
sa una solució en aquesta línia i que
l’edició del premi Sant Jordi anés a pa-
rar o bé a mans de la gent de Llegir en
Català, que ha demostrat un rigor, una
professionalitat i un entusiasme fora de
qualsevol dubte, o anar encara més enllà
i optar per una fórmula més diguem-ne
institucional, i que qui edités el premi
fos l’Associació d’Editors en Llengua Ca-
talana, un col·lectiu que ha viscut molts
anys sense ser el veritable portaveu vàlid
i sòlid del sector i que, tot i els bons vents
de canvi que hi bufen d’uns anys cap
aquí, no acaba de trobar una via real de
treball i un element que els doni visibili-
tat i possibilitats de projecció social. En
un cas i en l’altre, editar el Sant Jordi fo-
ra del sopluig d’una única editorial seria
una opció interessant, innovadora i amb
dinamisme que permetria eliminar els
moviments comercials massa obvis i poc
o gens afortunats i anar recuperant de
mica en mica l’essència del premi litera-
ri que hauria de marcar el veritable pols
de la literatura catalana i que hauria de
lluitar per aconseguir un equilibri esta-
ble entre qualitat i vendes.

Jordi Cervera.  Periodista

Premis i editors
Tribuna

Plataforma per la
Llengua felicita el
govern i Daurella
b Enguany el govern de Cata-
lunya ha concedit la Creu de
Sant Jordi a la Sra. Sol Daurella
pels seus indiscutibles mèrits
empresarials.

Un govern d’un país normal
mai no donaria tan alta distin-
ció a algú que incompleix la le-
gislació del seu Parlament, i
encara menys un govern que
vol que fem un país millor i
més just per a tothom i amb
tan bones intencions per millo-
rar la situació lingüística de la
seva ciutadania com va de-
mostrar el nostre president en
el seu discurs de Sant Jordi.

Coca-Cola incompleix de fa
anys el codi de consum i l’arti-
cle 30.1 de la llei de política lin-
güística, que obliguen a vendre
i distribuir només productes
amb l’etiquetatge com a mínim
en català.

Per tant, resulta evident que
el govern i les empreses de la
Sra. Daurella s’han posat d’a-

cord per tal de seguir el sentit
comú i les lleis del Parlament
de Catalunya. Per això, felici-
tem el president del govern de
la Generalitat i la Sra. Daurella.

Aprofitem també per recor-
dar al nostre govern que hi ha
moltes altres empreses que
encara no compleixen les lleis
del Parlament i, per més inver-
semblant que sembli, discrimi-
nen els catalanoparlants: Nes-
tlé, Kellogg’s i Danone, entre al-
tres, encara resten al marge de
la llei. Per això instem el govern
a arribar a acords amb ells i fer
que també comencin a etique-
tar en català ben aviat.
Òscar Escuder de la Torre
Portaveu de Plataforma per la
Llengua
Barcelona

Rahola i l’educació
b Normalment no miro 8TV,
però per circumstàncies per-
sonals de salut he pogut sentir
la col·laboració de Pilar Rahola
amb Josep Cuní. El tema en
qüestió és l’educació, i Rahola
afirma que hi ha pensat molt i

que defensa a ultrança la se-
gregació de nens i nenes a les
escoles. És la llibertat, afirma
en el seu al·legat, i hi afegeix:
qui són els polítics per decidir
aquestes coses? No ho diu, pe-
rò jo entenc la conclusió: que
haurien de ser els periodistes
com ara ella els que decidissin
aquestes coses.

No sembla que Rahola co-
negui tot el que ja han dit fins a
la sacietat els pedagogs sobre
el tema. Però si seguim el seu
raonament que no passa res si
segreguem els nens i les nenes
a l’escola, per què no fer-ho se-
gons la religió que practiquen
els pares? O segons el color de
la pell dels nens? No ve a ser la
mateixa cosa? Sra. Rahola, no
pensi tant i raoni una mica
més.
GERARD PALACÍN
Barcelona

Omella i la COPE

b He llegit les declaracions de
l’arquebisbe Omella publica-
des a El Punt Avui. M’ha sor-

près la seguretat amb què afir-
ma que Catalunya no ha de te-
nir una conferència episcopal
pròpia. Em pregunto si coneix
les resolucions del Concili Pro-
vincial Tarraconense de 1995,
que la recomanen. M’ha sor-
près la poca importància que
atorga a fer els sermons en ca-
talà, la llengua pròpia de Cata-
lunya. No puc entendre la seva
condescendència amb les crí-
tiques i els atacs a Catalunya
que es fan des de la COPE i
13TV, mitjans subvencionats
per la Conferència Episcopal
Espanyola. Em sorprèn quan
afirma que no és important sa-
ber on van els diners que finan-
cen els catòlics.

Vivim en una societat que
demana transparència, senyor
bisbe. No volem combregar...
amb rodes de molí. Sobre po-
sar la creueta a la casella de
l’Església en la declaració de la
renda... Hi ha força entitats que
no desviaran els diners a la
COPE.
JOAN VALLVÉ
Barcelona
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