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i algun dia es volen dedicar a això
de la gestió política, aprenguin-
se bé aquestes dues paraules del

títol, aquest “aviat, aviat”. Fins i tot
només amb una, amb un “aviat”, po-
drien passar. I qui diu “aviat”, vol dir
“en els propers dies”, “properament” o
qualsevol altra expressió similar. A
mitjans del mes de març, ara ja fa un
mes i mig, el ministre Illa (ai, minis-
tre, com és que no l’havíem descobert
abans?) ens va anunciar que “en els
propers dies” arribarien un munt de
tests d’aquests del coronavirus. Dos
dies més tard fins i tot ens va arribar a
explicar que en vindrien gairebé sis
milions d’unitats. Es veu, deien (i de
fet encara ens ho diuen), que els tests
massius són una eina fonamental no
només per saber la situació de la pan-
dèmia, sinó sobretot per planificar el
desconfinament. Vostès els han vist?
Illa diu que vindran aviat. A principi
d’abril el govern català també va anun-

S “Ens diuen que
no hi ha tests per a
tothom, però jo veig
cues als laboratoris i
aviat als vestidors
de LaLiga

ciar un programa per fer un munt de
testos que permetrien tenir una radio-
grafia real de la situació. Era (és) el
programa Orfeu. Quan setmanes enre-
re li preguntaven a la consellera Ver-
gés (“Necessitem augmentar la capaci-
tat de fer proves perquè el confina-
ment es faci amb la màxima segure-
tat”) quan començarien a fer proves,
deia que “aviat”, i ahir, un mes més
tard, deia que ara, aquesta setmana, ja

han començat. Podia haver dit “aviat”.
Al president Torra (“Sense una políti-
ca de testos massius és molt difícil
plantejar un desconfinament”) li van
preguntar aquest cap de setmana en
una entrevista a TV3 quan hi hauria
tests massius. Saben què va dir? “No
estem encara en condicions de fer
tests massius.” I, ai làs, saben què hi
va afegir? “Arribaran aviat.” Jo veig
que aquesta setmana a Andorra n’es-
tan fent a tothom, sento a dir que a
tots els futbolistes professionals els fa-
ran els tests (això que ho faran “sota
prescripció mèdica” tots sabem què
vol dir), i veig als informatius imatges
de cues i cues de gent a les portes de
laboratoris privats per fer-se el test.
Allà sí que han arribat, es veu. Pagant,
és clar. Però no pateixin: ara el govern
–no era per això, que hi havia un estat
d’alarma?– intervindrà en aquest as-
sumpte. I aviat hi haurà tests per a
tothom. Aviat. Ben aviat.

“Aviat, aviat”
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat  /  @xevi_xirgo

A la tres

Les cares de la notícia

El Memorial Democràtic de la Generalitat publica
una base de dades dels 9.161 republicans espanyols,
entre ells vora 2.000 catalans, deportats a camps de
concentració nazis. Una realitat oblidada en demo-
cràcia i ara recuperada, coincidint amb el 75è aniver-
sari de l’alliberament del camp de Mauthausen.

FISCAL DE L’ESTAT

Memòria i justícia

El recurs de la fiscalia contra l’aplicació del 100.2
a Jordi Sànchez, que li permet de sortir de la pre-
só per fer tasques de voluntariat tres dies a la set-
mana, per risc de reiteració delictiva, demostra
que l’Estat en ple continua en la fase de persecu-
ció i escarment, no en la de desescalada i diàleg.
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Lliçó per al futur
Juan Pablo Horcajada

Fase de persecució
Dolores Delgado
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Ester Capella

El cap del servei de malalties infeccioses a l’Hospital
del Mar, un dels infectòlegs de referència del país, to-
ca el viu i exposa que invertir en recerca i prevenció
d’epidèmies dona pocs resultats a curt termini i s’ha
deixat de banda, com el perill anunciat del coronavi-
rus. Una lliçó per al futur.

CAP DE MALALTIES INFECCIOSES DE L’HOSP. DEL MAR

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

Les grans crisis acostumen a
passar factura a tots els go-

verns i la provocada per la Covid-19
no serà una excepció, però en el cas
de l’Estat espanyol la gestió que Pe-
dro Sánchez ha fet de la pandèmia
ha restat encara més, fins al punt
que amenaça d’emportar-se-li, en
només 100 dies, el crèdit polític i
una part essencial de la base parla-
mentària en què se sustenta el seu
govern. El fet d’arribar avui a la vota-
ció de la pròrroga de l’estat d’alarma
quasi sense aliats, advertint que “no
hi ha pla B” i amenaçant amb el
“caos” si no obté el sí de la cambra,
il·lustra la seva supèrbia i la incapa-
citat de generar acords.

Només Podem fa pinya amb ell, si
més no de moment, però resulta pa-
radoxal que el govern més progres-
sista des de la República sigui el que,
amb motiu d’aquesta crisi sanitària,
més ha buidat de sentit l’anomenat
Estat de les autonomies, recentralit-
zant un sistema de salut quasi fede-
ral, concentrant el poder, imposant
estratègies uniformes i convertint
els governs autònoms en mers es-
pectadors de fila zero d’una crisi que
afecta dramàticament els ciutadans
dels seus territoris.

Sánchez tenia els arguments per
teixir un gran consens contra el co-
ronavirus i apuntalar una legislatura
que tenia en Catalunya i en el discurs
territorial un dels punts clau, però ha
enterrat l’oportunitat i bona part de
les expectatives amb una gestió cen-
tralista, lenta, erràtica, patriòtica i
autoritària. D’ignorar la crítica en so-
litari del govern de Quim Torra ha
passat a entomar l’oposició de bas-
cos, gallecs i altres comunitats, la
pèrdua de suport del PNB, ERC,
JxCat, Bildu, CC i les crítiques dins
del mateix PSOE. El dirigent socialis-
ta és un supervivent de la política,
però aquesta crisi s’endurà una part
important del seu crèdit.

El crèdit del
president
Sánchez

EDITORIAL

De reüll
Anna Carreras

Te delicte

l 23 de juliol, quan passegeu per les rambles o les
places a la recerca de llibres, veureu que l’oferta és

descomunal. Això, sumat a la turba de gent, us col·lapsa.
No cal que passeu per aquest tràngol. Enguany trobareu
una novel·la que barreja gèneres, un relat amb rerefons
negre, negríssim, que encadena especulacions sobre un
món actual que merdeja. Un llibre escrit amb prosa
amable, sense aires de grandesa i molta, molta acció. La
història de la Laia i en Lluís, dos germans que comparteixen
pis i un bon dia senten sorolls sospitosos a l’altra banda de

la paret: un guirigall nocturn, sexual,
mecànic. Què passa? Que al pis del
costat només hi viu una entranyable
senyora nonagenària mig sorda amb
la seva cuidadora. En Lluís treballa en
un forn de pa i necessita dormir: li
proposa a la Laia que li canviï
l’habitació. Ella escriu i no té els
horaris cabrons del seu germà. La
Laia comença a obsessionar-se amb

els sorolls. Vol anar fins al final i resoldre el misteri. En
paral·lel, comença un conte en temps real. L’erotisme i la
violència més descarnats provoquen un efecte magnètic al
lector, que hi queda atrapat com en una teranyina. La
investigació de la Laia la portarà a participar en una trama
criminal esfereïdora. La joia en qüestió? Halley 2042,
publicat a Llibres del Delicte. Una història d’amor futurista
que reflexiona sobre els límits de la tecnologia i les dobles
vides del segle XXI. Els llibres segueixen existint i la lectura
sempre serà un bon simulacre d’evasió. Fem-ho possible.

E

Una història
d’amor
futurista
sobre els
límits de la
tecnologia
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