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o passin de llarg.
Malgrat el títol

d’aquesta columna, el
contingut no té pas res
a veure amb el procés
de la independència

de Catalunya, no. No va de política. O sí.
Però de política social. I és a partir d’un
titular demolidor. D’una notícia que diu
que l’any passat, el 2017, un total
de 38.000 persones dependents van
morir sense haver rebut les presta-
cions que els corresponien, 104 perso-
nes van morir cada dia. És molt gros. I
no només això. L’Observatori Estatal
per a la Dependència denuncia que hi
ha més d’un milió de ciutadans recone-
guts com a dependents i que d’aquests
n’hi ha 120.000 que encara s’han de va-
lorar! És a dir que aquesta xifra esgarri-
fosa pot ser encara més elevada aquest
2018. Ja em perdonaran, però com pot
ser que ens passi això? En quin món vi-
vim? Les administracions no vetllen per
les persones més necessitades, no
compleixen ni tan sols amb allò que
s’han compromès a fer, que no és altra
cosa que atendre els que més ho ne-

cessiten. No és demagògia. Senzilla-
ment és denunciar un fet que hauria de
caure com una llosa sobre les seves
consciències i fer-los caure la cara de
vergonya. Com deia l’antropòleg Eudald
Carbonell, a aquesta societat, tal com
està muntada i concebuda, el millor que
li pot passar és que es col·lapsi, que
s’ensorri i que les pròximes generacions
s’encarreguin de refer-la de cap i de nou
havent après dels errors que s’han co-
mès. Perquè és molt fort tot el que es-
tem vivint. Canvi climàtic, extincions
massives, desigualtats creixents. Com
més desigualtat, més conflicte. I si hi ha
més conflicte social, juntament amb
l’auge de la tecnologia, més capacitat
de destrucció. Aquest és per desgràcia
el camí que hem agafat com a espècie,
nosaltres els humans, cada dia amb
comportaments més animals. Qui se’n
recorda ara de la societat del benestar,
que havia de durar per sempre? Una
societat que s’ha convertit en la del ma-
lestar i en la qual malgrat tot s’ha de te-
nir present que hi ha un gran nombre de
persones que hi confien i que són de-
pendents d’aquest sistema en fallida.
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Keep calm
Martí Gironell

Dependents

Les administracions no
vetllen per les persones més
necessitades, no compleixen
ni tan sols amb allò que s’han
compromès a fer

La vinyeta
Fer

l professor Llorenç Soldevila em
cita en un bar de la plaça Nova
d’Argentona. Fa sol, però ens re-

fugiem dins perquè no tenim edat per
a segons quines exposicions a la in-
tempèrie. Em fa a mans l’últim volum
de la seva magna Geografia literària,
dedicat a les Illes Balears i Pitiüses.
L’havia vist a la llibreria Quart Crei-
xent de Palma, la setmana passada.
No sabia que un text meu hi figurés.
Està tret d’El net del pirata i fa refe-
rència as Castell de Menorca, on vaig
fer el soldat. Ja havia fet sortir un arti-
cle meu sobre Mataró al volum corres-
ponent al Maresme. Mentre estic dis-
tret fullejant el llibre, paga els cafès
que ens hem pres. La seva generositat
no té límits i la meva falta de reflexos
cordials, tampoc. En dos dies he estat
carn de dues antologies. Ahir vaig re-
bre Terra de lletres, on Jordi Llavina
rescata un altre text meu sobre Mata-
ró. En aquest llibre tinc per compa-
nyia Pla, Gaziel, Pedrolo, Monzó... En
el de Llorenç Soldevila, tots els escrip-
tors que, en català, han projectat in-
terès sobre l’arxipèlag, illencs o no.

En Soldevila és un colós, un tità.

E

Com diu Josefina Salord en el pròleg
del volum que ens ocupa, “talla l’alè”.
En la Geografia literària no es limita a
aplegar textos cèlebres o més o menys
coneguts sobre ciutats, paisatges i in-
drets. Ell va a aquestes ciutats i pai-
satges i rescata dels arxius, les cases o
dels autors escrits que hi fan referèn-
cia. “M’ha sorprès la potència literària
d’Inca.” Per si no fos prou, fa fotos dels
llocs descrits, de la casa on va néixer
tal autor, de la tomba on està enterrat
tal altre. M’ho explica, i em ve un prin-
cipi de mareig. Vostès saben què és lo-
calitzar cases, monuments i tombes
en un lloc que desconeixes? La caser-

na on vaig fer el servei, hi és. I per si
tampoc fos prou, inclou en els llibres
que va elaborant la història de les po-
blacions, les coordenades i la manera
de programar el GPS per arribar-hi.
L’editorial Pòrtic publica l’obra, però
ell ha anat a buscar, també, els patro-
cinadors que la fan possible. Disposa
de col·laboradors, és clar. Em diu que
es posa a escriure a les nou del matí i
se li fan les dotze de la nit. Això, a ca-
sa. Abans hi ha hagut les expedicions.
Ara les fa pel País Valencià. Poble a po-
ble, escriptor a escriptor. Un cop com-
pletats i publicats els volums dedicats
a Barcelona (tres), a les comarques de
Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran, a les de
Tarragona i les Terres de l’Ebre, a les
de Girona i ara a les Illes, li falten An-
dorra, la Franja, la Catalunya del Nord
i l’Alguer. Compta enllestir el 2020. I
nosaltres, que ho vegem, sempre que
no ens toqui un cop d’aire dolent. Les
produccions de Llorenç Soldevila són
estructures d’estat i de Països Cata-
lans, més que moltes accions políti-
ques, reeixides o no. Em diu: “No ho
conec tot, però diria que no hi ha cap
altra cultura amb una obra semblant.”

“Llorenç
Soldevila publica el
volum de les Balears
i Pitiüses

Vuits i nous

Geografia literària
Manuel Cuyàs




