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La celebració de Sant Jordi
torna a ser un èxit tot i la
situació política, en una diada
que fins i tot el temps va
respectar.

10
anys

20
anys

El president Montilla i el líder de
CiU, Artur Mas, donen per
encarrilat l’acord unitari al
Parlament per forçar un canvi
en el Tribunal Constitucional.

Els productes estel·lars del Sant
Jordi, roses i llibres, tanquen amb
un balanç desigual la diada
atípica per la coincidència amb la
Setmana Santa.

(Sant Jordi) Acord Diada atípicaTal dia
com
avui fa...

a crisi actual s’emportarà com
una riuada la classe política que
no l’ha sabut gestionar. Malgrat

les enquestes d’opinió governamental,
hi ha enquestes independents que ja in-
diquen que la valoració negativa de l’ac-
tuació del govern socialcomunista es-
panyol no és gaire bona. La persistent
sobreactuació militarista –amb confes-
sions públiques increïbles dels coman-
daments militars– en les rodes de
premsa ha mostrat la pitjor cara de l’es-
querra espanyola. Que els comunistes
tenen predilecció pels militars és evi-
dent, només cal veure els règims que
admiren i que imposen la militarització
de la vida pública.

EUGENI D’ORS va escriure sobre el capte-
niment de Mussolini i va afirmar que
“pertanyia a la cinematografia” per des-
tacar-ne el que tenia d’espectacle i de
retòrica. Des de llavors només altres go-
verns totalitaris van imitar-lo. L’ines-
perat, doncs, ha estat l’esperit caserna-
ri dels socialistes d’ara i de molts co-
lumnistes i tertulians que, malgrat ves-
tir de civil, s’han llevat del llit al so de la

L música militar. El pitjor error que ha
comès Sánchez és oblidar la lletra
d’aquella cançó antimilitarista que can-
tava Paco Ibáñez i que corejaven els an-
tifranquistes. El relat governamental
s’ha impregnat d’una sentor a mort que
la presència dels tricornis ha incremen-
tat. Si a això hi ajuntem els constants
canvis de criteri de Pedro Sánchez, que
mentre un cap de setmana es negava a
prendre una mesura, a la setmana se-
güent l’havia de prendre tant sí com no,
el futur d’aquest “govern progressista”
no és gaire esperançador.

NO HA ESTAT L’ÚNIC GOVERN que s’ha
equivocat. Diversos consellers de la Ge-
neralitat tampoc no van estar gens en-
certats en començar a notar-se els efec-
tes de la pandèmia a Catalunya. Gaire-
bé es carreguen la reacció, potser ines-
perada, però a vista de tothom ha que-
dat clar que encertada, del president
Quim Torra, que de seguida va atendre
les recomanacions dels viròlegs més
prestigiosos que té aquest país. Torra

no té cap futur polític perquè l’amenaça
d’inhabilitació és ben real i l’Estat l’exe-
cutarà, ara amb més ràbia que mai. Pot-
ser perquè li manca el càlcul que sem-
pre condiciona els polítics, Torra ha tin-
gut una de les reaccions més polítiques
que no s’havien vist fins avui. També
pot ser –jo gairebé que ho asseguraria–
que l’hagi tingut per la seva condició
d’humanista, d’home de cultura i de pa-
re de família amb diversos problemes
de salut a la llar familiar.

L’ALLAU DE PERIODISTES suposadament
independents que s’han abraonat con-
tra Torra demostra fins a quin punt els
cou el contrast entre un govern, el de la
Generalitat, que amb totes les mancan-
ces que es vulgui (per començar la del
desori sobre com comptar el nombre
d’afectats per la Covid-19) ha demos-
trat un tarannà democràtic i solidari
(Torra no ha fallat a cap de les trobades
telemàtiques amb els altres presidents
autonòmics) que contrasta amb la
imatge autoritària i nacionalista d’un
govern espanyol autoproclamat pro-
gressista.

Agustí Colomines i Companys. Professor d’història contemporània de la UB

La riuada de l’endemà
Tribuna

l confinament ha
servit per veure

infinitat d’imatges
d’atletes entrenant-se
als seus domicilis. I no
és que no s’enyori

veure Messi ballant sobre la gespa
amb una pilota cosida al peu com mai
no ho ha fet ni ho farà ningú, però cada
nova imatge d’un esportista fent fle-
xions a casa convidava a una altra pre-
gunta: Què deuen fer els nostres ac-
tors? L’escena catalana té actrius i ac-
tors amb tant de talent que no calia el
drama d’una pandèmia per trobar-los
a faltar i recordar-nos que són impres-
cindibles a les nostres vides i que ens
regalen riure, plorar o curar una mala
setmana. Què deu estar fent Anna Mo-
liner? Memoritzant nous papers i de-
safiant el mirall amb la seva expressivi-
tat sense fi com si fos sobre l’escenari
amb Els Jocs Florals de Canprosa? Què
deu fer Lluís Homar? Pensant una obra
com L’art de la comèdia d’Eduardo de
Filippo –feliçment ressuscitada per
TV3 a Teatral– per riure de la vida i
també del teatre dins del teatre? Què

deu fer Pere Arquillué? Desfent-se del
pes del personatge de John Byron de
Jerusalem i desitjant salvar Les veus
interiors? Què deu fer Pau Vinyals? Ex-
plorant nous rols després de ser l’inep-
te soldat de la prefectura a L’art de la
comèdia i d’enamorar fent del follet
Puck a El somni d’una nit d’estiu? El vi-
rus ens ha robat Josep Maria Benet i
Jornet i ens roba molt de talent. Sense
anar més lluny, ens roba veure Vicky
Peña i Josep Maria Pou al TNC amb
Justícia, Nora Navas amb El quadern
daurat al Lliure... Com podem dir a to-
tes les actrius i a tots els actors que si
ells ho passen malament, nosaltres
també pel fet de no tenir-los? Potser
els hem entregat massa responsabili-
tat acudint al teatre a buscar respos-
tes i sobretot a trobar preguntes, però
la vida sense teatre no és el mateix.
Com podem dir a tots que esperem el
dia que irrompin com l’Oreste Campe-
se de Lluís Homar a L’art de la comèdia
i ens cridin que la seva vocació està in-
tacta perquè, enmig de l’incendi, “han
salvat la caixa dels postissos” i tot tor-
na a ser possible sobre un escenari...?

E

Full de ruta
David Portabella

La vida
sense teatre

El confinament ha servit per
veure infinitat d’imatges
d’atletes entrenant-se als
seus domicilis, però què
deuen fer els nostres actors? Agraïment a

l’Hospital del Mar i
al Claror Marítim
b M’heu salvat la vida i, tot
i estar lluny de la meva fa-
mília, mai no m’he sentit
sola. Admiro la vostra en-
trega i humanitat en
aquestes circumstàncies
tan difícils i cada dia ens
demostreu una fortalesa
increïble. També voldria
destacar que la majoria de
persones sou molt joves
però teniu ja una entrega,
un afecte i una professio-
nalitat admirables. De tot
cor, moltes gràcies. Em
sento molt afortunada i,
sobretot, agraïda per la
vostra humanitat.

Ara m’he adonat més de
la importància de la nostra
sanitat i que li hem de do-
nar suport sempre i lluitar
perquè aquestes persones
que s’entreguen dia a dia a
la seva professió, sigui en
les circumstàncies que si-

gui, estiguin també cuida-
des. Des del primer@ a l’úl-
tim@ d’aquest gran equip,
el meu afecte i el meu
agraïment infinit. Us desit-
jo que una llum d’amor
protectora estigui sempre
amb vosaltres.

Us porto dins del meu
cor.
ANA MARTÍNEZ BOSCAL
Barcelona

El patiment dels
músics
b David Carabén, cantant
de Mishima, va dir el 15
d’abril passat a RAC1, en-
trevistat per Jordi Basté:
“Aquesta mena de confina-
ment, a l’hora de compon-
dre, ens ha anat bé.” I jo no
vaig poder evitar pensar en
aquells músics, molts cops
anomenats “artesans de
les nostres festes popu-
lars”, que estan patint per
omplir la nevera.

L’agenda d’actuacions

il·lusionant d’aquest 2020
se’ls ha esfumat sense re-
mei i han hagut d’escoltar
a la ràdio un discurs gens
corporativista que no els
representa. L’Ajuntament
de Cubelles ha anunciat
que els 200.000 euros
pressupostats per a la fes-
ta major d’aquest any els
destinaran a ajuts directes
a autònoms, empreses i fa-
mílies. I jo em pregunto:
que és que no són autò-
noms els músics, firaires,
actors i pallassos que vol-
ten per les festes majors
dels nostres pobles? Que
no tenen empreses amb
despeses mensuals? Que
no tenen famílies a qui cui-
dar?
QUERALT PEDEMONTE
Calella (Maresme)

Dona confinada i
maltractada
b La solitud d’una dona mal-
tractada segueix existint, pe-

rò aquesta vegada amb les
ciutats en silenci i confinades,
on ningú l’escolta, ningú sap
d’ella, ningú la pot ajudar si és
que ella no truca i ho denun-
cia. Però com pot trucar amb
el seu agressor al costat?

La feblesa que té cap a ell,
la por que no la deixa actuar i
avançar, no l’ajuda haver
d’estar tantes hores sense
poder sortir. La dona mal-
tractada està acostumada a
la seva solitud, a la seva lluita,
a la negació del que viu dia
rere dia, tancada en una vida
que no li pertoca, en un món
de violència que no és meres-
cut.

La violència masclista que
no entén de respecte, ni de
regles, ni de quarantena, ni
d’una societat que lluita con-
tra un virus inesperat i cruel.
Aquests dies, més hores
junts víctima i agressor i amb
més probabilitats que aug-
menti la violència.
ELISABETH REDORTA
Sabadell (Vallès Occidental)
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