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Les cares de la notícia

El papa va fer de nou ahir una crida a favor dels re-
fugiats i va acusar els governs europeus de man-
tenir-los en “camps de concentració”. Francesc és
una de les veus més crítiques contra la inoperàn-
cia europea davant dels refugiats, però malaura-
dament sembla cridar en el desert.

ESCRIPTOR I PERIODISTA

A favor dels refugiats

Xavier Bosch va ser l’autor que va liderar les ven-
des de ficció en llengua catalana en un Sant Jordi
en què també va triomfar Carles Capdevila, en no-
ficció. Bosch és l’autor de Nosaltres dos, en què
planteja si és possible l’existència de l’amistat de-
sinteressada entre una dona i un home.
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Directe cap a l’Elisi
Emanuel Macron

Triomfador de Sant Jordi
Xavier Bosch
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Francesc 

Macron, liberal centrista i exministre d’Hollande,
serà, amb tota seguretat, el nou president de
França d’aquí a quinze dies, després que ahir pas-
sés a la segona volta, on s’enfrontarà amb Marine
Le Pen. Macron recollirà els vots d’alguns dels
candidats perdedors, com ara Fillon o Hamon.

CANDIDAT PRESIDENCIAL FRANCÈS

PAPA DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA

El temps d’ahir va acompa-
nyar com no ho ha fet segura-

ment els últims anys –feia sol, però
no molta calor– i va contribuir, com
és habitual, a fer que més gent sor-
tís al carrer, i el Sant Jordi d’enguany
s’ha convertit en una de les diades
més massives que es recorden. Els
temors, expressats per floristes, lli-
breters i entitats diverses –en el
sentit que el fet de ser diumenge fa-
ria minvar l’assistència de públic a
les parades de llibres i roses– no es
van complir de cap manera i, des de
primera hora, els catalans van om-
plir carrers i places arreu del país en
una altra demostració de civisme,
cultura i tradició única al món. La
diada de Sant Jordi va demostrar,
un any més, que encara té camí per
créixer i també que els ciutadans
s’hi aboquen a participar en massa,
com no ho fan en cap altra festa tra-
dicional del calendari. Els benefi-
ciats de tot plegat en van ser, natu-
ralment, autors, llibreters, editors i
floristes, però també un munt d’en-
titats de tota mena que aprofiten
Sant Jordi per donar-se a conèixer i
per fer una mica de calaix per finan-
çar les seves activitats. És un còctel
de cultura i tradició, any rere any,
que sorprèn, i molt, els escriptors
estrangers que hi participen i els tu-
ristes que aquests dies ens visiten.

La diada de Sant Jordi serà, se-
gurament ben aviat, reconeguda
com a patrimoni immaterial de la
Unesco. Serà un reconeixement ben
merescut a la feina de molta gent
però, sobretot, a aquells que en els
moments més foscos de la dictadu-
ra no van dubtar a continuar una
tradició que volia defensar la llen-
gua i la cultura catalanes. Per això,
com va dir ahir molt encertadament
el president Puigdemont, no seran
pas els hereus polítics d’aquells que
van perseguir-nos com a país els
que finalment aconsegueixin el su-
port de la Unesco.

Una altra
gran diada
de Sant Jordi

EDITORIAL

l PP assegura que aquesta és la
legislatura del diàleg i quan ho
defensa diu que aquesta forma

de fer impregnarà tota l’acció política
del govern de Mariano Rajoy. Impedir
compareixences a la comissió de l’ope-
ració Catalunya, vetar resolucions
aprovades al Congrés dels Diputats
amb l’excusa de l’estabilitat econòmi-
ca o usar la fiscalia i altres poders de
l’Estat per intentar aturar investiga-
cions en curs sobre corrupció en de-
uen ser exemples. Cadascú interpreta
el diàleg com vol. En tot cas, a Catalu-
nya es continua tenint clar que parlar
de diàleg sense afrontar el referèndum
és una fal·làcia, i en els darrers dies
n’hem tingut uns quants exemples.

El president del govern espanyol en
persona va venir a Barcelona a prome-
tre una pluja de milions en infraes-
tructures. De fet, era una plugeta, ja
que no complia ni els requisits de l’ad-
dicional tercera de l’Estatut que es

E “Cada aparició
del govern del PP
mostra que no  
han entès que el
sobiranisme no és
política clàssica

deu a Catalunya. Però el més greu és
que ni el seu ministre d’Hisenda, Cris-
tóbal Montoro, se’l creu i uns dies des-
prés anunciava que el pressupost de
l’Estat reduïa a xavalla les promeses. I
tot això tenint en compte que la mitja-
na d’execució dels pressupostos d’in-
fraestructures de l’Estat a Catalunya
dels darrers anys volta el 15%.

Però el relat basat en la mentida és

una gran arma del PP a Catalunya,
com, malauradament, ja sabem. Uns
dies després la Generalitat muntava
un gran acte a Madrid pel corredor
mediterrani. Allà, el ministre de Fo-
ment, Íñigo de la Serna, venia com a
gran concessió el baixador del TAV a
Girona: una obra que no forma part
del corredor i que... paga la Generali-
tat! I el darrer exemple: la presència, i,
per tant, politització, de Soraya Sáenz
de Santamaría en l’acte convocat per
la Cambra del Llibre per donar suport
a la candidatura de Sant Jordi com a
patrimoni immaterial de la Unesco.

El govern espanyol intenta desacti-
var el sobiranisme amb els sistemes
polítics tradicionals –que inclouen la
guerra bruta– que altres cops han fun-
cionat gràcies a la connivència catala-
na. No han entès que la situació ha
canviat; que el poder del sobiranisme
és, justament, que desborda, per la
dreta i per l’esquerra, els polítics.

El diàleg, segons el PP
Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat / @Joan_Rueda

A la tres

De reüll
Anna Ballbona

Llibreters,
una ovació

n llibreter és algú que el dia de Sant Jordi ha de
respondre a una allau de preguntes que s’apiloten

alhora, variades i singulars, no us les acabaríeu. Un llibre
sobre gossos? Un de càtars? La novíssima saga juvenil?
El llibreter fa equilibris per tenir l’assortit més convenient
a punt i precisar, a mesura que avança el dia, trepidant, si
encara li queda aquell llibre, si el té a la parada a plaça o a
la llibreria. Com si fos una macrocomputadora, recorda
preus concrets i, enmig de la voràgine, és capaç de
prescriure lectures a mida: “Té 13 anys? Aquest li

encantarà.” Són coses que vaig
comprovar ahir, durant unes hores,
a la llibreria Strogoff de la Garriga,
que pilota en Jordi Costa (tenir una
nova llibreria al poble bé valia
donar-li un cop de mà!). Ara se
m’acosten dues adolescents: “Tens
un llibre sobre somnis?” Jo, prèvia
pregunta al Jordi, torno amb un

llibre de somnis. I elles fan una ganyota: “No, de zombis.”
Sant Jordi és un bon dia per comprovar el poder de la
essa sonora. I més enllà, una lectora demana el consell
amic del llibreter (és un gest que es repeteix i
m’emociona, el llibreter com a guia!) perquè dubta amb
una terna de Periscopi (ja hem acabat Daha! i ara està
entre Foster Wallace, Mouawad i Orriols). I em trobo
celebrant amb un “molt bé!” que s’enduguin l’últim
Corre, pare, corre, d’una autora coreana publicada per
Godall. I tinc la llàgrima a punt de saltar quan una
adolescent demana Nada, de Carmen Laforet.
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Sant Jordi és
un bon dia
per
comprovar el
poder de la
essa sonora


