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Òmnium reclama a les forces
independentistes generositat
per investir president, fer
govern i deixar enrere les
conseqüències del 155.

10
anys

20
anys

El president d’Iberia opina que
l’aèria competidora hauria de
“desaparèixer o bé
fusionar-se”i no rebre diner
públic.

Els menors “il·legals” tornen als
seus llocs habituals de
Barcelona. Una vintena de
‘nens del carrer’ dormen de nou
al pont de Marina.

Crida a la unitat Iberia contraataca Menors “il·legals”Tal dia
com
avui fa...

l Punt Avui Televi-
sió acaba d’estre-

nar un programa d’en-
trevistes literàries
–que els lectors tro-
ben puntualment

també transcrites en la versió en pa-
per– que destaca per damunt de totes
les altres televisions, incloses les públi-
ques, que gairebé no tenen cap pro-
grama similar en la nostra llengua.
Aquesta és una dada que per si matei-
xa ja ens hauria de deprimir a l’hora
d’imaginar la futura independència.
Perquè la república de les lletres no
hauria de ser mai una quimera, sinó
una realitat palpable i expansiva. De
moment –només cal mirar amb ulls
crítics què ens ofereix TV3– pel que fa
a la literatura també ens toca confiar
en el futur, ara que les graelles esban-
deixen els programes culturals i els su-
plements de llibres pateixen les retalla-
des dels diaris. En qualsevol cas, parlar
de llibres ajuda a llegir-los o ajuda a lle-
gir-ne més, així ho volem pensar els
qui estem rere l’espai literari Protago-
nistes, que cada dimarts ofereix als es-

pectadors una conversa amb una es-
criptora o un escriptor dels Països Ca-
talans. La resta de la setmana, la tele-
visió dedica la conversa a altres perfils,
des d’alcaldes fins a emprenedors,
veus que també constaten quin país
tenim i quin podem arribar a assolir. I
no hi ha res millor que apropar-se a la
literatura per desmuntar alguns dels
tòpics que l’emmascaren. Un 27% de
la població afirma que llegeix habitual-
ment ficció en català, cada dia surten
al mercat tres novetats i qualsevol lli-
breria amb cara i ulls té un fons de
40.000 títols vius. En el llenguatge
dels llibreters, volums vius significa
que es poden encarregar, trobar i com-
prar. No és cert que es llegeixi poc i
tampoc ho és que es publiqui massa.
No n’hi ha, de llibres dolents, tot depèn
de les ulleres amb què vulguem llegir-
los. Escriure una obra, convèncer un
editor perquè s’hi jugui els quartos i
exposar-la a la despietada selva del
mercat no és un procés fàcil per a nin-
gú. Sobretot per als que ho aconse-
gueixen.
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La república
de les lletres

No és cert que es llegeixi poc
i tampoc ho és que es
publiquin llibres dolents. No
n’hi ha, de dolents, tot depèn
de les ulleres amb què
vulguem llegir-los

a franja de costa és llaminera i el
sector de la construcció torna a
pressionar periòdicament per se-

guir construint a primera i segona línia, a
tot el litoral català. Economia i paisatge
haurien de poder conviure però, tanma-
teix, amb l’excusa de la necessitat de re-
activació econòmica, el fantasma del ci-
ment no descansa mai. Disfressat de con-
veniència, es ven com a benefici incontes-
table per a les poblacions costaneres i, en
més d’una ocasió, es passeja amb cotxes
de luxe. ¿Recordeu Sheldon Adelson,
aquell americà tronat de perfil excèntric,
estil Donald Trump, que va estar a punt
d’aconseguir que la Generalitat li aprovés
el projecte del macrocasino Eurovegas?

EN PLENA RECESSIÓ ECONÒMICA, el 2012,
la mobilització de grups ecologistes i tots
els dubtes que va sembrar Eurovegas (un
projecte destinat al joc que pretenia ex-
empcions fiscals importants) van aconse-
guir que el parc agrari del Llobregat no es
toqués. Ara sembla que un altre projecte,
el BCN World, s’obre camí a la Costa Dau-
rada, amb un complex que es dividirà en
tres espais: BCN Dream, Smart Cities i

L Beach Club, amb hotels, teatres, botigues
i més de 700 metres quadrats destinats al
joc. Encara que sigui millor que l’Eurove-
gas, és aquest un model que interessa al
país? Sigui com sigui, s’hi ha previst cons-
truir 150 apartaments turístics. A un ni-
vell més modest, altres personatges i em-
preses inversores han vist en la Costa Bra-
va la màquina de fer pipes i, al llarg de les
darreres dècades, la pressió de les entitats
ecologistes, que ha rebut un gran suport
popular, ha pogut frenar uns quants pro-
jectes agressius. Quan fa més de quaranta
anys de la campanya en defensa dels ai-
guamolls de l’Empordà, capitanejada per
l’ornitòleg i naturalista Jordi Sargatal,
l’entitat ecologista SOS Costa Brava ha
aconseguit una moratòria de la Generali-
tat que, de moment, aturarà les urbanit-
zacions a menys de 500 metres del mar.
Tot i això, només es frenaran vuit dels di-
vuit projectes urbanístics i seguiran enda-
vant urbanitzacions com la dels Jardins
Sa Riera Living a Begur, que comportarà
la destrucció d’una zona boscosa i la cons-
trucció de més de 50 habitatges en espais
a tocar del mar. És cert que la càrrega de
les indemnitzacions deu ser massa feixu-

ga per als ajuntaments i la Generalitat pe-
rò, per evitar-ho, potser caldria aplicar la
llei amb rigor a l’hora de classificar terre-
nys forestals i de sòl urbà. Seria ingenu
pensar que tot s’acabarà amb una mora-
tòria que afecta projectes aprovats en 22
municipis, entre ells Port de la Selva, Ca-
daqués, Palafrugell, Palamós i Begur.

HI HA MOLTS INTERESSOS EN JOC i les
temptacions d’especular són massa
grans per afirmar que l’ecosistema fràgil
de la costa quedarà sa i estalvi. Com va
passar amb els aiguamolls de l’Empordà i
també amb les Terres de l’Ebre quan es va
promulgar el Plan Hidrológico Nacional,
aquesta nova embranzida pot servir per
esperonar la consciència territorial. Al-
guns municipis com l’Escala semblen ha-
ver-ho entès força i han acabat protegint
zones de gran valor mediambiental, his-
tòric i agrari com Vilanera, actual corre-
dor biològic entre els parcs naturals del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i dels
Aiguamolls de l’Empordà. Són petites vic-
tòries prou importants. Perquè la conser-
vació del paisatge, com la qüestió feminis-
ta, no ens permet abaixar mai la guàrdia.
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“No ens posem
en un jardí”
b Cada cop sento més
aquesta expressió manllevada
del castellà en detriment de
les nostres més genuïnes,
com ara ficar-se en un mulla-
der, en un embolic, en un bon
merder, en un destret, en un
cacau, en un vesper... i moltes
altres. No embastardim la
nostra llengua.
CARME MEIX I FUSTER
Barcelona

Els museus
com a model
b Diuen que la gent no va als
museus i com que el tema és
ingrat cal justificar-lo amb
teories conspiratives: que si hi
ha una desestructuració de
públic, que la relació dels mu-
seus amb els visitants s’està
transformant, que els museus
han de ser més oberts, que si
el públic ha d’interactuar. I la
més curiosa de totes: que els

museus han d’oferir al públic
el que realment vol. I jo em
pregunto: què vol veure el pú-
blic quan va als museus? Un
striptease, potser?

Davant d’aquesta situació
els responsables dels museus
busquen idees en altres sec-
tors de la cultura. Han vist per
exemple que quan un text tea-
tral demana un mínim esforç
de comprensió quatre canço-
netes garanteixen la catarsi.
O al cinema, que amb guions
infantiloides i una pila d’efec-
tes especials s’aconsegueix
que els arguments l’entenguin
fins i tot les cries de tortuga
babaua del CRAM. Segura-
ment d’aquí cinquanta anys la
meitat dels museus estaran
tancats. Serà la collita d’allò
que estem sembrant. La cul-
tura deixa de ser atractiva
perquè els nivells d’exigència
escolar estan rebaixant el llis-
tó i s’han banalitzat les huma-
nitats en l’ensenyament. I això
ens ha portat a un empobri-
ment de la sensibilitat. Si ens

carreguem els boscos, la de-
sertització serà total. I la re-
plantada, una utopia.
MÀRIUS ARMENGOU I
SCHUPPISSER
Barcelona

(Des)funcions
del govern
b El darrer baròmetre del
CEO no deixa gaire ben parat
l’executiu de Quim Torra. Els
enquestats suspenen la seva
tasca amb un 4,66. Com a
comparació, veiem que el
2011, pitjor any de les retalla-
des, el govern d’Artur Mas
aconseguí un 4,96. A més, el
53,1% dels enquestats consi-
dera que el govern no sap re-
soldre els problemes del país.
Potser tocaria deixar els sim-
bolismes i començar a treba-
llar per les demandes políti-
ques (implementar la Repúbli-
ca) i socials (atur, retallades,
vaga de taxis...) de la ciutada-
nia. Som en un moment ex-
cepcional, i a les portes d’un

judici que marcarà la nostra
història, però mai es pot dei-
xar de gestionar el dia a dia.
La gent ha de percebre que el
govern treballa i aquest ex-
ecutiu no dona aquesta imat-
ge. Fem avançar el país.
ARNAU RULLÓ I GONZALO
El Prat de Llobregat
(Baix Llobregat)

Resposta a
Ramon Gausachs
b Quan demanes la baixa
d’un servei (Movistar Plus...)
tarden uns dies o un mes a
treure’l. Mentrestant, si fas
servir aquest servei durant
aquest període queda auto-
màticament anul·lada la teva
petició. Si tarden un mes, has
d’estar vigilant que ningú el fa-
ci servir: ningú de la casa o
persones que venen de pas.
És una tàctica poc honrosa;
la fan servir empreses poc
respectuoses.
ISABEL MAS TREPAT
Molins de Rei (Baix Llobregat)
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