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La reunió d’ahir al Palau de la
Generalitat entre els presi-

dents català i espanyol, Quim Torra
i Pedro Sánchez, és un pas enda-
vant en la normalització de les rela-
cions institucionals després de
molts mesos d’incomunicació i
d’hostilitat, i també és un punt de
trobada de cara al diàleg bilateral
imprescindible per aspirar a trobar
solucions al conflicte polític entre
Catalunya i l’Estat espanyol. El
temps dirà si el camí que s’inicia
aquí és un camí de solucions efecti-
ves en allò que enfronta ara mateix
les dues parts, però avui és impor-
tant valorar que la trobada s’hagi
produït, malgrat les pressions exer-
cides des de l’oposició política, me-
diàtica i jurídica de la dreta i l’extre-
ma dreta espanyoles, però també
malgrat les traves que suposen
l’amenaça d’inhabilitació del presi-
dent Torra i la inestabilitat del go-
vern amb l’anunci d’unes eleccions
d’aquí a uns mesos.

Més enllà de la trobada, del re-
coneixement mutu de les parts, de
la predisposició a parlar, del to i dels
gestos, és evident que el diàleg real
sobre el conflicte polític i les qües-
tions transcendents que el definei-
xen, com són l’exercici del dret a
l’autodeterminació i la fi de la re-
pressió a tots els nivells, no ha co-
mençat encara. L’únic bon símpto-
ma és que ho farà aviat, perquè Tor-
ra i Sánchez van acordar convocar
la primera reunió de la mesa de ne-
gociació política aquest mes de fe-
brer, i també que seran els dos pre-
sidents els qui encapçalaran les
respectives delegacions. A partir
d’aquí, la distància abismal en el te-
ma de la sobirania, la situació de
presos i exiliats, la quarantena de
processos judicials en curs, la nego-
ciació dels pressupostos de l’Estat i
la bel·ligerància de les dretes da-
vant el mateix diàleg i qualsevol
acord que en surti, són condicio-
nants prou importants per no
crear-se grans expectatives.

Un pas previ
al diàleg
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stà bé (molt bé) que un presi-
dent del govern espanyol, com
és el cas d’ahir de Pedro Sán-

chez, entri al Palau de la Generalitat
en senyal de respecte als ciutadans
d’aquest país i al seu president (i més
si aquest és Quim Torra, a qui mig
PSOE ha ridiculitzat i ara tots els tri-
bunals volen fer fora). I està molt bé
que hi arribi amb una llista de temes
que pretén resoldre. Si Mas i Puigde-
mont van anar a La Moncloa a veure
Rajoy amb una llista, ara ve ell a Cata-
lunya amb la seva. Sánchez sempre es
fa escoltar. I per això ahir tots ho và-
rem fer. Sense treure’n, és clar, l’en-
trellat. Ho resumia el president Torra
en acabar la reunió amb el seu homò-
leg espanyol: “Ha anat molt bé, però
encara no sé quina és la seva proposta
per a Catalunya.” A mi em fa l’efecte
que Sánchez, ahir, va fer una mica un
Zapatero. Va venir a Catalunya a dir-
nos el que a ell li sembla que tothom

E “Sánchez ahir va
fer una mica un
Zapatero, va venir a
dir-nos el que a ell li
sembla que tothom
vol escoltar

vol escoltar: diàleg, paciència, mesa de
diàleg, respecte... I ens va parlar de re-
volució digital (en ple decret digital),
de la necessitat d’una bona relació en-
tre Mossos i Guàrdia Civil (a la matei-
xa hora que ho deia es continuava jut-
jant el major Trapero) i fins i tot de
“treballar junts pel canvi climàtic”
(van sentir les declaracions de l’altre
dia de Borrell, insultant els joves par-

lant de la “síndrome Greta Thun-
berg”?). Sánchez va venir ahir a Cata-
lunya a guanyar temps. A dir que res
no canviarà de cop, que necessitem
“paciència i determinació” (“La agen-
da que nos avance al reencuentro lle-
vará tiempo”) perquè la cosa va per
llarg. O, el que és el mateix, que men-
trestant caldrà que algú li aprovi els
pressupostos. Perquè si en volgués fer
via, Sánchez ja hauria dit quina és la
composició de la mesa de diàleg, qui és
el relator (“El relator són tots els espa-
nyols”, va dir, com prenent-nos el pèl)
i què en pensa del dret a l’autodeter-
minació. Quan li ho van preguntar, va
sortir per la tangent, va explicar que
les posicions “estan molt allunyades”i
es va mostrar “un ferm defensor de
l’autogovern de Catalunya”. I tant, se-
nyor Sánchez. Jo també. Partidari fins
a l’extrem. Si vol, tant per convertir-lo
en l’únic punt de l’ordre del dia
d’aquesta famosa mesa de diàleg.

I la proposta, quina era?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

La vint-i-cinquena edició del 080 Barcelona Fa-
shion va tancar ahir les portes amb un èxit nota-
ble després de quatre dies molt intensos al Recin-
te Modernista de Sant Pau i al Marina Vela, en què
el saló ha subratllat la tendència per la innovació,
la tecnologia i la sostenibilitat.

ADVOCADA

Setmana intensa

El judici al major Josep Lluís Trapero i altres càr-
recs de la cúpula dels Mossos i de la conselleria
d’Interior continua destacant la labor minuciosa
de l’advocada del major, contribuint a desmuntar
el relat prefixat per la Guàrdia Civil i la Fiscalia i
despullar els fets reals que es pretenen jutjar.

-+=

-+=

Silenci eixordador
Xi Jinping

Els fets per sobre del relat
Olga Tubau
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Marta Coca

La crisi sanitària que ha provocat el coronavirus
de Wuhan ara per ara ha causat, que se sàpiga, la
mort de 565 persones i més de 28.000 conta-
giats, a part d’una alerta mundial, però tot i això el
màxim líder de la Xina no ha comparegut pública-
ment per dir-ne res. Un silenci eixordador.

PRESIDENT DE LA XINA
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De reüll
Marta Monedero

L’Europa de
Steiner

a setmana que se n’ha anat Kirk Douglas i que
Hollywood és una mica menys daurat, també és la de

la mort de George Steiner, un dels últims grans mestres
europeus. Un filòsof que es preguntava els perquès. Però,
sobretot, un pensador amb una manera lúcida de mirar la
literatura, el món i, també, Europa. Un crític literari que
estimava les llengües, amb un saber d’una altra època. La
seva obra encarna l’Europa de les llibertats, de la cultura i
dels cafès. “Dibuixeu el mapa dels cafès i tindreu un dels
indicadors essencials de la idea d’Europa”, deia. El cafè

com a lloc obert a tothom, com a
club de l’esperit. Cafès plens de
persones i de paraules, on s’escriu
poesia, es conspira i es filosofa.
Steiner ha estat, sens dubte, l’ànima
de la idea d’Europa. No de la Unió
Europea actual, que es llepa les
ferides per la marxa del Regne Unit.
O, el que és pitjor, una Unió Europea

immersa en una deriva tan allargassada, que fins i tot
Alemanya, que n’és un dels defensors més ferms, arrufa
el nas a l’hora d’endreçar la casa. Berlín és un dels
aportadors nets al club comunitari, però ara rebutja
aportar més diners als nous pressupostos europeus. Fins
i tot podria vetar l’aprovació dels comptes per al nou
període 2021-2027 si no es renegocien a la baixa. La
burocràtica Europa conserva poc d’aquells valors
fundacionals i s’ha distanciat dels que l’han imaginada,
com Steiner, des d’un humanisme que ens ajudava a
entendre’n la complexitat.
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El continent de
les llibertats,
la cultura i els
cafès per refer
una mica
l’ànima


