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portunitat per
zona i preu, diu el

web. Es tracta d’un pis
de 33 metres qua-
drats al Putget. I a la
descripció hi inclouen

les dues paraules que indiquen inequí-
vocament que es tracta d’un habitatge
diminut: “Ideal parelles.” La parella en
qüestió s’haurà d’avenir, les dimen-
sions no donen per a gaire discussió. El
preu, 635 euros. La mensualitat està
en la franja baixa si es fa una ullada als
immobles de la ciutat de Barcelona
d’aquest i altres portals immobiliaris.
Hi ha anuncis més barats, cert. Com el
d’un “apartament de lloguer” al Turó
de la Peira-Can Peguera que atenent a
les imatges sembla més un garatge
que una altra cosa. A les fotografies,
palets i caixes de cartró apilades, un
despatx on es veu un monitor d’ordi-
nador oblidat, unes escales ronyoses i
un lavabo que encara ho és més. El
preu del que més endavant acabaran
per definir com un “local a peu del car-
rer”, 450 euros. I la possibilitat que algú
l’acabi llogant com a habitatge en

aquestes condicions, un malson.
Barcelona té el dubtós honor d’apa-

rèixer en tots els rànquings com la ciu-
tat més cara de tot l’Estat per viure de
lloguer. Cosa de la demanda, assegu-
ren. La de propis i la dels estrangers
que venen a passar uns dies a la capi-
tal catalana. Proliferen els anuncis de
pisos per a estades curtes. On hi ha to-
valloles damunt dels llits i més instan-
tànies de les platges o de la Sagrada
Família que de l’habitatge mateix. La
bombolla, aquella que quan va esclatar
als morros de tots van prometre que
(segur, segur) no tornaria, no només
ho ha fet sinó que encara està agafant
més aire. La Generalitat i l’Ajuntament
han començat a treballar en un índex
de preus de lloguer on aquell propieta-
ri que posi al mercat un immoble amb
un preu superior al de referència, ho
haurà de comunicar. La mesura, que
estarà en dos mesos, és un inici. Pre-
tén frenar una dinàmica de xifres abu-
sives i constant expulsió de veïns. Els
preus d’aquest gener són més cars
que el del 2007. No s’ha après res?
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El nou president de la
Generalitat assegura en una
entrevista a El Punt Avui TV que
“no hi haurà cap moment
d’inseguretat jurídica”.
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La conselleria d’Educació avala
que s’imparteixi més castellà a
l’escola primària. Els centres
podran triar quina assignatura
fan en castellà.

El Ministeri de l’Interior tancarà
a Catalunya el 70% de les
casernes de la Guàrdia Civil. El
pla preveu reduir a la meitat el
nombre de policies nacionals.

Primera entrevista Més castellà ReplegamentTal dia
com
avui fa...

L’exili i Floïd

b Ara que es parla d’en Cen-
drós, voldria donar a conèi-
xer que a les publicacions
culturals dels exiliats i a les
dels seus casals, sempre hi
havia una pàgina de publici-
tat pagada dels productes
Floïd. Això, per a la precària
economia d’aquestes revis-
tes, era una ajuda molt im-
portant, feta en plena dicta-
dura, i podia comportar re-
presàlies al seu finançador.
És una faceta –una més– a
favor d’aquest benefactor de
la nostra cultura.
ROBERT SURROCA TALLAFER-
RO
Barcelona

Acostumat a
dictar sentència
b La deformació professio-
nal ha fet efecte en l’exjutge
Vidal. Un home acostumat,
pel seu ofici, al fet que tot el
que diu és llei i, com a tal, és

veritat. Però, com hem pogut
veure per les seves declara-
cions, tot i saber que no es-
tava complint la llei, ha se-
guit parlant i acceptant uns
fets il·legals. Bé, jo tinc els
meus dubtes que tot el que
ha dit sigui veritat, perquè
més aviat em fa pensar en la
seva alta estima en notorie-
tat i en el fet que li agrada
que els altres l’escoltin per
demostrar com en sap enca-
ra que només es tracti de su-
posicions. Per mi, no té ni
més ni menys importància
que el que ens passa a nosal-
tres en les tertúlies en un
bar, que sempre donem la
nostra sentència al que sigui
encara que no sapiguem res
d’allò de què parlem. Suposi-
cions i més suposicions és el
que ha estat explicant en les
seves conferències, les quals
han estat recollides i explica-
des per treure rèdit en con-
tra de Catalunya en un mo-
ment molt determinat. Més
política, fins i tot quan no

s’exerceix o el que pretén
exercir-la basa les seves pa-
raules en invencions que mai
s’haurien d’haver dit sense
dir que tot era producte de la
seva imaginació.
JAUME FONT
Barcelona

No hi ha marxa
enrere
b Crec que no vaig ser jo so-
la la que ahir [dissabte per al
lector] va fer un sospir d’a-
lleujament: per fi anem units
per aconseguir el que inte-
ressa a una gran majoria de
catalans, fer un referèndum,
preguntar als ciutadans la
seva opinió sobre el nostre
futur, un acte de democrà-
cia; tant costa d’entendre?
Els que ens neguen aquest
dret s’equivoquen: la gent
està interessada a saber qui-
na majoria hi ha. El govern
central cada cop demostra
més la seva incompetència
per frenar la consulta per-

què, com més temps passi
dient que no, més es referma
la demostració de la por que
li fa el resultat. Crec que al
punt on hem arribat no hi ha
marxa enrere.
ROSA MARIA MARTORELL
Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès)

Increment de la
pensió
b He rebut la notificació de
l’increment de la pensió per
aquest any, 2017. En el meu
cas, 3 euros mensuals.

Si de debò no estan en
condicions d’apujar les pen-
sions (no?), que no diguin
res i continuïn com fins ara.
No cal que ens enviïn aques-
tes cartes hipòcrites que ens
farien riure si no ens omplis-
sin d’indignació. No malgas-
tin el seu temps ni el paper.
Estem ben tips d’aquests
augments!
MARIA ÀNGELS ANGLADA PAULÍ
Barcelona

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

“No produïm
gruix. Paper, molt.
Saber, cap

gual que a la novel·leta d’aquella jove de
18 anys Françoise Sagan, publicada el
1954 plagiant un vers de Paul Eluard,

“Bon dia tristesa...”, podríem saludar la
nostra literatura, i em temo que la d’arreu,
amb aquest intens vers existencial. No po-
dem saludar-la vigorosament, amb un bon
cop a l’espatlla, perquè en el cas de fer-ho, o
la tombaríem, o no trobaríem a qui picar
l’espatlla, com en aquella dona acabada de
casar del sonet de Quevedo, que es desves-
teix i al final el marit es troba descasat car
no hi ha dona. Doncs aquí no hi ha literatu-
ra si la desvestim dels premis, la propagan-
da editorial, el Sant Jordi, la setmana de la
poesia, la setmana de la novel·la negra, la
setmana del llibre en català, la setmana
etc., i les pel·lícules que se’n fan i la literatu-
ra mediàtica que hi posa un glamur més
aviat trist. Fins i tot els autors de grans pre-
mis, sigui Nobel, Cervantes o d’Honor de
les Lletres Catalanes, els han de cercar
amb pinces i cridar-los com al Patufet: Au-
tor, Escriptor, Sr. Poeta, on eeetsss... i res-
sona l’eco, i gairebé ningú gosa, ni pot, con-
testar verament.

A AQUESTA ALÇADA DE L’ARTICLE, ja hi deu

I haver un lector que protesta. Faci-ho sense
pena, però la literatura és el conjunt oral i
escrit de textos que conformen la memòria
i el coneixement d’una societat. Cada gene-
ració produeix, o no, un determinat gruix
de memòria i coneixement. Doncs bé, ara,
posem des dels noranta del segle passat, es-
tem en el no. Amb l’excepció, a Catalunya,
de Miquel Bauçà. No produïm gruix. Paper,
molt. Saber, cap. Diran que és la crisi de les
humanitats. Certament. També és cert
que petites editorials fan molta feina tradu-
int molts bons llibres, la majoria d’anys en-
rere. I traduccions noves al català, com la
dels presocràtics, de Joan Ferrer Gràcia, o
els nous Shakespeare d’en Joan Sallent. O
el Faust, de Pessoa, traduït fa dos anys. Pe-
rò tot plegat ho saben quatre. La societat
viu d’esquena a la literatura. Tota? No, un

sector resisteix i creix venturosament: el
de la novel·la a pes, a la qual se li donen pre-
mis i premis, ben dotats, i se li fa tota la pro-
paganda. Perquè és literatura que es ven a
pes, igual que les novel·les per a escolars.

I AQUEST ÉS EL PROBLEMA. No pas que no hi
hagi una producció literària consistent
(són els signes dels temps, té explicació), si-
nó que es faci passar per literatura aquesta
afició que els ha agafat a tots per escriure
una novel·la i publicar-la, i fer-s’hi famós, i
aquesta estratègia editorial de vendre no-
més novel·les fàcils, premiar novel·les fà-
cils, i emprar com a sinònim de literatura
novel·la i novel·lista fàcil. Fins i tot els no-
vel·listes genuïns s’hi haurien d’enfadar.
Un poeta, un dramaturg, un assagista són
autors menors? La literatura, en general,
queda tapada per l’allau de novel·les pura-
ment narratives o d’intriga. No hi ha espai
ni premis dotats ni cobertura mediàtica
per als altres gèneres. No hi ha seguiment
ni recerca d’autors que no siguin novel·lis-
tes. No ven, diuen. I doncs, què es pensa-
ven, que la literatura és per vendre, com els
enciams? I jo què els he d’explicar als meus
alumnes, que Foix o Dostoievski van a pes?

Josep Maria Uyà. Doctor en filologia i ensenyant

‘Bon jour littérature’...
Tribuna




