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

representats al Parla-
ment de Catalunya no
comparteixen ideolo-
gia no és pas cap no-

vetat i pretendre que no sorgeixin dis-
crepàncies entre dretes i esquerres és
pretendre massa. Per més que en de-
terminats moments pugui semblar el
contrari, aquesta diversitat ideològica
de l’independentisme català és una de
les seves principals fortaleses: li per-
met englobar gent de diversos estrats
socials i maneres de pensar. Al cap i a
la fi, en qualsevol democràcia l’ads-
cripció a una sobirania nacional no va
lligada a cap corrent de pensament
concret i en els casos en què ideologia
i estat es fonen és que hi ha mala peça
al teler. Partint d’aquesta premissa que
tothom ja hauria de tenir interioritza-
da, seria prou fàcil arribar a acords en
allò estrictament necessari i deixar les
garrotades per a la resta. La CUP hau-
ria de ser capaç d’entendre que el go-
vern de la Generalitat no és contrari a
l’existència de la propietat privada i,

per tant, no pot fer altra cosa que en-
viar els Mossos d’Esquadra quan
aquesta s’usurpa. Això no hauria de
ser excusa per no presentar-se a una
reunió sobre els pressupostos. Al ma-
teix temps, des dels sectors conver-
gents de Junts pel Sí s’ha exhibit un
immobilisme petri pel que fa a matèria
fiscal i pressupostària, tal com si CDC
hagués guanyat les eleccions amb
prou marge per no haver de negociar
amb ningú. Per adoptar aquest rictus,
uns i altres haurien d’haver fet un sen-
zill pas previ. Els uns, haver guanyat les
eleccions per majoria absoluta amb un
programa que defensés l’abolició de la
propietat. Els altres, haver guanyat les
eleccions per majoria absoluta amb el
seu programa econòmic. És una evi-
dència que cap d’aquests dos escena-
ris és real però pel que sí que tenen
prou suport, uns i altres, és per avan-
çar cap a la independència de Catalu-
nya. És aquí on cal situar l’immobilis-
me i no pas en les dèries minoritàries
de cadascú.
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Keep calm
Andreu Pujol

On cal situar
l’immobilisme

Per més que en alguns
moments pugui semblar el
contrari, aquesta diversitat
ideològica de
l’independentisme català és
una de les seves fortaleses

La vinyeta
Fer

a ciutat de Manresa ha anunciat
que dóna per inaugurat l’Any Jo-
sep M. Planes. Molt bé. Ja en veu-

rem de totes maneres la transcendèn-
cia i la utilitat. Hem acabat l’any Xam-
mar, un altre periodista, i a banda de
l’exposició que s’hi va dedicar al Palau
Robert poca cosa més s’ha fet per pro-
pagar amb eficàcia la seva personalitat
i la seva obra. De Xammar encara se’n
troben llibres, els que va publicar
Acantilado. Però, de Planes? Els edi-
tors diuen que els llibres que recullen
articles no tenen sortida. Si no en te-
nen els de periodistes vius amb un
cert èxit entre els seus lectors, també
vivents, afigurin-se els de l’antigor o
de mitja antigor. Potser ha d’anar així,
no ho sé. Tampoc es pot pretendre que
Xammar, Planes o molts altres siguin
com unes estrelles del rock. De totes
maneres, Manresa alguna cosa podria
fer per divulgar els escrits del seu peri-
odista il·lustre. Una antologia, una co-
sa que quedi, més enllà de conferènci-
es que es volatilitzen un cop pronunci-
ades. Potser ja ho tenen pensat.

Josep M. Planes va néixer a Manre-
sa el 1907 i va morir a l’Arrabassada
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de Barcelona, just començada la guer-
ra, dels set trets al cap que li va dispa-
rar un escamot de la FAI pel retrat
que el periodista havia fet de l’organit-
zació anarquista en la sèrie d’articles
Gàngsters de Barcelona. Exemplar
exercici de periodisme d’investigació
que vinculava la FAI amb el crim orga-
nitzat. Els més espitregats són els que
tenen la pell més fina. Però hi ha un
altre Planes molt diferent, i que no fe-
ia preveure el que el duria al sacrifici.
És el de Nits de Barcelona o el dels ar-
ticles esportius, que fa pocs anys Jordi
Finestres, el biògraf del nostre home,
va reunir en el llibre Planes d’esport.

Primer vaig llegir Nits de Barcelona
en una edició recent. Em va enlluer-
nar tant que quan vaig localitzar en
un llibreter de vell la primera edició,
de 1931 i amb dibuixos d’Oleguer Ju-
nyent, vaig córrer a adquirir-la encara
que hagués de trencar la guardiola.
Llegit el llibre amb calma es nota que
Planes era llavors un periodista en for-
mació. No es podia demanar més. Te-
nia trenta anys acabats de fer. Es nota
també que el seu amic i company de
barrila pel Raval Josep M. de Sagarra
el va guiar una mica, directament o
perquè Planes el tenia com a model.
És aquella prosa tan dels nostres anys
trenta, tan de la República: optimista,
vital, acolorida, visual. Què hauria es-
tat Planes? Aquestes coses no se sa-
ben mai i no crec que cap congrés a
Manresa ho pugui escatir. Ara: a Pla-
nes l’haurien matat igualment els al-
tres. Anava a dir “l’haurien d’haver
matat”. No parlo en el sentit físic. O no
només. Parlo de l’exili, el silenci, la
censura, l’obligació del castellà propi
de la postguerra. Planes, més que cap
altre periodista, dibuixa la tragèdia de
la guerra i el que la guerra va trencar.

“Més que cap
altre periodista
dibuixa la tragèdia
de la guerra civil

Manuel Cuyàs

Vuits i nous

Josep M. Planes


