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La capella ardent de Neus
Català s’instal·la a Móra, on es
farà una cerimònia oberta i,
posteriorment, un acte familiar
íntim.
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anys

Els magistrats del Tribunal
Constitucional només dediquen
quatre hores a deliberar sobre
el recurs del Partit Popular
contra l’Estatut.

El Nasdaq perd un 9,7%, fa
caure les borses europees i
arrossega l’índex Dow Jones en
la pèrdua en punts més gran de
la història.

Comiat Tensa espera La borsa s’ensorraTal dia
com
avui fa...

s difícil parlar de no-
més un sector quan

tots, poc o molt o mas-
sa, quedaran ben mal-
mesos per aquesta pan-
dèmia de la Covid-19
que ens té tancats, en el

millor dels casos, a casa. Però en
aquests dies previs al 23 d’abril, quan
els llibreters, editors, autors i venedors
de roses estarien tocats per la vareta
del frenesí, de l’activitat imparable prè-
via a una diada de Sant Jordi que cada
any els dona coll per anar aguantant
fins al pròxim abril, hem de tenir-los
més presents. Sant Jordi s’esfuma i no
hi haurà, aquest abril, ni les parades al
carrer ni les multituds que hi remenen i
que, també en els millors dels casos,
compren algun llibre. Sant Jordi es fon
per les mesures de protecció i confina-
ment per la pandèmia però deixa al-
guns rastres: un, la imaginació del sec-
tor per intentar que la compra de lli-
bres no s’aturi, i l’altre, la celebració –al
juliol o a l’octubre– d’una jornada –la
consellera de Cultura i el Gremi de Lli-
breters en diuen Diada del Llibre– que

tregui les parades als carrers, amb els
escriptors signant presencialment les
seves obres. Fins aleshores, s’ha acti-
vat més que mai la venda en línia a les
llibreries que tenen web i també han
sorgit diverses iniciatives per fer possi-
ble que els lectors puguem comprar i
pagar ara els llibres, tot i que els hàgim
de deixar en quarantena fins que els
establiments puguin obrir les portes.
És el cas, per exemple, de la campanya
Llibreries Obertes, impulsada per la
cooperativa Som i l’agència Morten-
sen; de la proposada per Llegir en Ca-
talà #ObrimFinestres, o la campanya
d’adopció de llibreries de l’editorial Co-
manegra, entre d’altres. Molts recep-
tors d’aquesta ajuda, els llibreters, han
hagut d’aplicar aquests dies expe-
dients de regulació temporal d’ocupa-
ció i fan números per veure si podran
tornar a apujar la persiana quan tot ai-
xò passi. Com que les necessitem
obertes, comprin llibres, encara que
els hàgim de deixar en quarantena uns
dies, fins que el nostre llibreter ens els
pugui entregar en mà.
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Llibres en
quarantena

Sant Jordi es fon per les
mesures de protecció per la
Covid-19 però deixa alguns
rastres: un, la imaginació del
sector per intentar que la
compra de llibres no s’aturi

l que passi en sortir dels nostres
confinaments dependrà de nos-
altres i ho decidirem amb el po-

der que ens ha donat el fet de descobrir
que per a salvar-nos necessitem els al-
tres. Ho impulsarem amb la força que
ens atorga haver descobert la imperio-
sa necessitat de reordenar les nostres
prioritats com a éssers humans. Du-
rant aquests dies he llegit amb avidesa
els articles de les filòsofes i pensadores
que en general m’ajuden a orientar la
meva mirada i la meva interpretació
sobre els fenòmens socials. Però pot
ser que, perquè encara estem atrapats
en la immediatesa dels esdeveniments,
de les xifres, dels debats polítics i ètics,
la significació dels fenòmens es fa
més inaprehensible. Per això, més que
especular amb el que pot passar, em
sembla necessari explicitar, elaborar i
debatre el que volem que passi. El sen-
tit no hi és, es fa.

QUAN SORTIM d’aquesta farem una revo-
lució inèdita que ens permeti construir
una relació més justa amb altres éssers
humans i d’equilibri amb el planeta. No

E tenim cap més opció, és una qüestió de
vida o mort. L’estat d’alarma posa en evi-
dència les desigualtats, perquè n’hi ha
uns que es poden confinar i uns altres
que no, perquè n’hi ha uns que si es con-
finen es moren de fam, perquè n’hi ha
uns que treballen perquè uns altres pu-
guem menjar durant el nostre confina-
ment. Perquè hi ha els qui estan cuidant
els nostres malalts i no sempre disposen
del necessari per a protegir-se.

AQUESTA PANDÈMIA ha fet visible l’invisi-
ble. De sobte es fa evident que els obli-
dats són els imprescindibles, que les
que ens estan salvant, a més de metges i
infermeres, són aquelles persones que
fan treballs fins ara poc reconeguts o
menyspreats per la nostra societat.
Sembla que la pandèmia està funcio-
nant com el bumerang de la història, que
es reverteix en contra nostre i que ens
recorda que això que estem vivint és el
resultat de les polítiques de desenvolu-
pament, creixement i consum que s’han
implementat durant les últimes dèca-
des. Que aquesta pandèmia i la manca de
recursos per a afrontar-la són el resultat

d’un capitalisme salvatge que avui ens
està matant. Perquè fa temps que al-
guns governs inverteixen més en arma-
ment que en salut publica, que preferei-
xen rescatar bancs en lloc de poblacions
senceres, que opten per salvar econo-
mies abans que salvar vides. Fa temps
que ni l’educació ni la cultura formen
part de les prioritats. Perquè fa temps
també que un determinat quefer cientí-
fic està al servei d’interessos econòmics
més que de les persones.

JA MAI MÉS OBLIDAREM els oblidats. Ja
mai més tolerarem el menyspreu a les
treballadores immigrants, a les caixeres
de supermercats, a les auxiliars d’infer-
meria, a les cuidadores, moltes de les
quals són dones immigrants. Ja mai més
oblidarem aquestes grans protagonistes
de la història: dones de la neteja i serveis,
repartidors, camioners, caixeres de co-
merços, conductors de transport públic,
cuidadores, etc. Quan sortim d’aquesta,
juntament amb totes elles, farem una re-
volució inèdita, una revolució feminista.
La revolució dels oblidats, la revolució
dels imprescindibles.

Julieta Piastro. Professora de pensament contemporani . Blanquerna. URL

La revolució dels oblidats
Tribuna

‘Friquis’ a dojo

b En aquests dies de confina-
ment, s’han disparat les ac-
tuacions més esbojarrades. Hi
ha qui s’amaga dins el maleter
del cotxe per sortir a fer una
volta, qui es disfressa de gos,
qui des del balcó ens dona la
llauna tocant (molt mala-
ment) algun instrument, uns
que s’ajunten a les portes
d’un hospital i posen les sire-
nes a tot drap per fer un ho-
menatge als sanitaris i moles-
tant els ingressats, una allau
d’acudits i vídeos fent broma,
gent a qui sense cap capacitat
mèdica se’ls acut donar ins-
truccions i consells mèdics,
gent que es fa el savi i sap que
la Covid-19 és un virus creat a
la Xina, un que tornava de
Barcelona d’oferir un servei i
portava tres senyores “de la
vida”, una dona de la neteja
que robava mascaretes i
guants de l’hospital per ven-
dre’ls, els que fan de xèrif del
barri i escridassen els tran-

seünts que van pel carrer, et-
cètera. En fi, segur que tant
per als espavilats com per als
de bona fe, en tenim per a uns
quants dies havent de supor-
tar aquests inconvenients
amb prou paciència.

Siguem també solidaris
amb els friquis. Ànim, que ens
queda un dia menys!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Declarar la pau
en aquesta
guerra
b Aquesta crisi ens pot fer
créixer com a societat i aju-
dar-nos a no ensopegar amb
el nostre cervell primitiu de la
supervivència que ens fa créi-
xer en la solitud de la intole-
rància. Ens cal aprendre més i
passar amb menys, així com
identificar-nos amb les coses
naturals i amb nosaltres ma-
teixos. Canviar el fet de tenir
pel fet de ser.

La por ens assetja, certa-

ment, però és a la vegada una
reacció sana i també necessà-
ria i molt humana. Recordem
que davant el perill el cervell
se sent atret. Li atrau amb
més força la negativitat que el
positivisme. Hem d’estar in-
formats i no atrapats. Serem
més pobres, haurem de re-
nunciar a moltes coses, però
serà l’oportunitat si la sabem
aprofitar de canviar el fet de
tenir pel fet de ser.
ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers (Vallès Oriental)

ERTO per als
polítics
b M’agrada la política, escolto
els polítics, però és el moment
ara –ara toca, com passa a la
ciutadania– d’un ERTO per als
polítics. Estem passant mo-
ments difícils, complicats pel
coronavirus. Estem veient
com des d’altres sectors, seg-
ments de la societat (futbolis-
tes, actors, empresaris, dona-
cions particulars) fan el gest,

fan el pas. Per tant, els polítics
no han de ser menys i han de
fer l’esforç d’aplicar-se un ER-
TO.

Un ERTO just per a ells, que
demostri sense pal·liatius “la
necessitat i el compromís”
vers la ciutadania. D’aquesta
manera els diners dels seus
salaris es podran destinar a
causes més vitals, com poden
ser la sanitat i les persones en
condicions vulnerables.

I estaria bé, d’acord amb
aquest ERTO, que fossin els
polítics “justos i necessaris”
els que es quedessin al Con-
grés dels Diputats (comissió
permanent), per legislar i con-
trolar en aquest període tem-
poral la situació i emergències
del país.

Un ERTO per als polítics no
és una exageració, és una de-
manda que, com tot ciutadà,
es pot demanar perquè sigui
una realitat.
FRANCESC CARAFÍ QUINTANA
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Pene-
dès)
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