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o es pot definir
d’una altra ma-

nera el que el govern
espanyol ha fet amb
la Generalitat Valen-
ciana. Això és una bu-

fetada. Buscada. Volguda. Estudiada.
Els pressupost de l’Estat per al 2017
marcaran un abans i un després en la
relació entre el País Valencià i l’Estat. I
ho faran perquè no estem parlant
d’una altra cosa que d’una agressió.

Les xifres parlen per elles soles.
L’any 2016 els pressupostos generals
de l’Estat adjudicaven al País Valencià
unes inversions per valor de 870 mi-
lions d’euros i aquest 2017 les inver-
sions apuntades són de 580 milions
d’euros, és a dir que d’entrada ja par-
lem d’un trenta-tres per cent menys. I
dic d’entrada perquè com és ben cone-
gut ningú no recorda la darrera vegada
que les inversions de l’Estat al País Va-
lencià es van complir en l’any en què
eren previstes, ni tan sols de manera
aproximada.

Hi ha tres maneres més de comptar
aquesta xifra. El País Valencià és la co-

munitat autònoma amb menor inver-
sió estatal per habitant. Té apuntada
una inversió del cinc per cent quan li
correspondria l’onze. I és, amb Andalu-
sia, la que pateix una caiguda més im-
portant en el finançament. Trien vostès
mateixos amb quines ulleres ho volen
veure, això.

I plou sobre mullat. Perquè fa molts
anys ja que el finançament de la Gene-
ralitat és un autèntic escàndol polític i
social. La Generalitat Valenciana pràc-
ticament no pot fer front ni a la seua
despesa corrent mentre els diners dels
impostos dels valencians se’n van a fi-
nançar, per exemple, túnels a Madrid.
Túnels a Madrid que, ja posats a insul-
tar, el govern espanyol computa com a
corredor mediterrani. Com a part del
corredor mediterrani que tanmateix
ens nega als valencians.

La situació és extrema, per tot ple-
gat. I reclama una reacció de la socie-
tat valenciana que simplement ja no es
pot permetre ni un dia més aquella
broma pesada d’ofrenar noves glòries
a Espanya.
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Keep calm
Vicent Partal

Una bufetada

El País Valencià és la
comunitat autònoma amb
menor inversió estatal per
habitant. Té apuntada una
inversió del cinc per cent
quan li correspondria l’onze

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

avier Bosch em va demanar dies
enrere que li presentés l’última
novel·la, Nosaltres dos, i sense

haver-la encara llegida perquè no ha-
via ni sortit, li vaig dir que sí. En
Bosch és un amic, li he presentat al-
tres produccions i estava convençut
que la d’ara seguiria la mateixa línia:
llibre de gran entreteniment i més,
dels que completen una literatura. I
ben escrit. Vaig llegir-lo, i la presenta-
ció va ser feta a la llibreria Dòria. Vaig
mirar d’explicar per què Xavier Bosch
escriu d’una manera tan visual i desin-
hibida. En comptes de “desinhibida”
em va sortir “barroera”, però de segui-
da em vaig corregir. Coses del directe.
De totes maneres, Bosch, que en la se-
va corpulència és un tímid, tendeix al
“pit i collons”. També ho vaig dir.

Bosch es va fer conegut amb la sèrie
d’estructura policial protagonitzada
pel periodista investigador Dani San-
tana. Quan el públic li’n demanava
més aventures, va decidir fer reposar
el protagonista i decantar-se per les
novel·les de sentiments, que alguns en
diran d’amor, però que van més enllà
–o més cap aquí–, de l’amor: l’amistat,
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com el temps treballa les relacions
d’homes i dones... El pas per la novel·la
diguem-ne policial va anar molt bé a
Bosch. Els llibres que comencen amb
un crim la resolució del qual es troba
al final, són una gran escola. Les pau-
tes del gènere estan marcades i l’es-
criptor aprèn a mantenir l’atenció del
lector fins a la conclusió. Pot conti-
nuar així tota la vida o fer com Xavier
Bosch: assajar altres gèneres, amb les
lliçons fonamentals apreses.

També hi fa que en Bosch és perio-
dista. En periodisme, o sintetitzes i
agafes el lector per l’orella des del pri-
mer mot, o estàs perdut. Tot i les prop

de cinc-centes pàgines de Nosaltres
dos –lletra grossa, no se m’espantin–,
la síntesi hi és, a cada capítol, i de l’in-
terès no cal parlar-ne. La vaig llegir en
poques hores, i a vostès els passarà el
mateix.

Vaig insistir en el caràcter “visual” i
detallista de les novel·les de Bosch. Si
en l’anterior, amb el llibre a la mà po-
dies recórrer els carrers de París sense
equivocar-te, amb aquesta passes per
Barcelona, Banyoles, Menorca o Lon-
dres amb la mateixa precisió. Fins i
tot en sents les olors. Surten moltes
olors. Això a Bosch li ve de la ràdio. La
ràdio és el mitjà més visual que hi ha,
com ho eren els diaris quan no hi ha-
via fotografies. En televisió la imatge
es dona per descomptada. En ràdio o
en periodisme escrit s’ha d’elaborar,
s’ha de fer que l’oient i o el lector “ho
vegi”. Bosch ha cantat molts gols per
ràdio. Però per cantar un gol s’ha d’ha-
ver prèviament fet visible la jugada.
“Desinhibit”, he dit: mentre que els
cronistes de política són uns encarca-
rats que tenen prohibida l’expressió
de sentiments, els d’esports tiren més
pel dret i hi posen passió i pit i collons.

“La ràdio, com
els diaris quan no
tenien fotos, és el
mitjà més visual

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Xavier Bosch


