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epèn de l’hora en què llegeixin
vostès aquest article, l’exconse-
ller Jordi Turull estarà fent la se-

va Travessa per la llibertat i estarà ca-
minant pel Port de la Selva, Vilajuïga,
Peralada, Vilabertran o Figueres. Ves a
saber. La va començar ahir fent de
Portbou al Port de la Selva (cordons,
quina calor!), avui arribarà fins a Figue-
res, i acabarà d’aquí a 14 dies a Arnes, a
la Terra Alta. Turull, que no em cansaré
de recordar que va ser aquell conseller
a qui la CUP li va impedir ser president,
se’n va fer un tip, ahir, d’agrair a la gent
que el seguia en la caminada el seu su-
port mentre ha estat a la presó. “Grà-
cies”, cridava la gent en veure’l i aplau-
dir-lo per aquests camins de ronda tan
espectaculars que tenim. I ell els ho
capgirava: “No, gràcies a vosaltres per
ser-hi”, repetia una i altra vegada. La
veritat és que feia posar la pell de galli-
na, caminar a tocar de les cales i les

D “Pell de gallina,
veure com ahir
la gent de cales i
platges s’aixecava
en veure’l per
aplaudir-lo

platges i veure com la gent estirada a la
sorra es posava dempeus per aplaudir-
lo en veure’l passar. I pell de gallina
quan m’explicava tot caminant –coi,
com accelera, aquest home!– el paper
del diari i de tots vostès aquests darrers
anys. Es veu que ell i altres presos polí-
tics van tenir penjat el calendari d’El
Punt Avui a la cel·la (“era d’una mida
ideal per tenir-lo clavat a la paret”), i

que hi anaven ratllant els dies que pas-
saven engarjolats. Turull es fixava en
les cartes dels lectors i en la plana que
el diari ha publicat cada dia en suport
dels presos, i que cada dia era d’un lec-
tor diferent. D’algú de vostès, vaja. Em
va donar les gràcies, i li vaig demanar
permís per fer-los-ho saber, a vostès,
que són els que ens les van enviar du-
rant més de mil dos-cents dies. Ja té
nassos, que el dia que van decidir comp-
tar quant feia el pati de la presó on po-
dien sortir a passejar durant unes ho-
res al dia veiessin que feia justament
155 metres. Ahir (i avui, i demà) Turull
en farà molts més. I no pas caminant
una vegada i una altra sobre els matei-
xos passos, com a la presó. Ahir els va
fer vorejant la costa i respirant l’aire de
mar (encara no s’hi ha banyat, em va
confessar). Turull, quedar clar, està en
forma. No només físicament. Ens n’ale-
grem molt.

Gràcies, Jordi Turull
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat / @xevi_xirgoA la tres.

L’eutanàsia

b Després de dues interven-
cions quirúrgiques a la columna
he patit molt dolor. Però aquest
fet em va donar també una opor-
tunitat per reflexionar sobre l’eu-
tanàsia. Vaig tractar d’informar-
me de les seves possibilitats a
l’estranger, particularment a
Suïssa, on el procés està molt or-
ganitzat i les últimes voluntats
són respectades pels metges i
els clergues. Allà s’ha instal·lat
un “turisme de la mort” amb ma-
lalts realment terminals que bus-
quen una mort digna.

Durant molt de temps he de-
fensat els arguments del pensa-
dor Salvador Pániker i els del
teòleg Hans Küng, que en el seu
llibre Una muerte feliz (Trotta,
2016) arriba a la conclusió que
una “bona vida” mereix una “bo-
na mort”. Però després de llegir
l’extensa entrevista a la Dra. Ro-
sa Roca, directora de l’hospital
de Santa Caterina de Salt i cap
del servei de cures pal·liatives,
he desradicalitzat la meva opi-
nió.

L’eutanàsia ha d’existir; no
obstant això, els doctors, els
acompanyants i la família poden
arribar a donar una ajuda clau
perquè el malalt vulgui continuar
vivint. En aquest sentit, les cures
pal·liatives són també indispen-
sables. Agraeixo a la doctora Ro-
ca la claredat de la seva explica-
ció i la coherència del seu dis-
curs.
DANIEL GIRALT-MIRACLE
Barcelona

Diacrítics i dret
a la mandra
b Ara que s’ha posat de moda
parlar del “dret a la mandra”,
semblaria oportú plantejar si
aquesta és una de les causes que
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
hagi reduït dràsticament els ac-
cents diacrítics de 150 a 15 elimi-
nant-ne alguns de molt utilitzats
com ara dona, neta, adeu i os. A
tot això caldria afegir-hi que els
catalanoparlants –siguin polítics,
intel·lectuals, filòsofs, còmics, lo-
cutors, tertulians, públic en gene-
ral i fins i tot professors de català,
ai!– majorment no deixen en cap
moment de recórrer als barbaris-
mes que fan més mal a les ore-
lles: buenu (bé) i pues (doncs). La
desídia i la descurança idiomàti-
ques són impròpies d’un país que
es vol culte i civilitzat...
JORDI PAUSAS
París

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça,
númerodetelèfon i número de carnet d’identitat o passaport.
Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió. El
Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No
es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials.
Els textos s’han d’adreçar a
bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

Les cares de la notícia

Catalunya i el País Basc s’agermanaran simbòlica-
ment l’estiu de l’any vinent a través de la Via Pirinenca
per reivindicar la llibertat i el dret a l’autodeterminació
dels dos països. Ahir ja es va fer un primer assaig,
amb la il·luminació de la silueta del Pedraforca.

EXCONSELLER I PRES INDULTAT

Agermanament simbòlic

L’exconseller Jordi Turull va iniciar ahir a Portbou una
ruta de quinze etapes a través de les quals travessarà
el país per agrair el suport rebut durant el seu empre-
sonament. Centenars de persones el van acompa-
nyar en la primera jornada. Agraïment mutu.
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Recuperar l’obra del mestre
Joan Riambau

Travessa d’agraïment
Jordi Turull
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Elisenda Paluzie

La Campana ha iniciat la reedició de la vintena de lli-
bres de viatges a peu del mestre Josep Maria Espinàs.
Trajectes que va fer sol o acompanyat retratant com
ningú paisatges, persones i costums. Una gran opor-
tunitat per rellegir o descobrir un referent literari.
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De reüll.Mireia Rourera

Exiliats i presos
bíblics

 vegades al diari i per falta d’espai no podem parlar
d’un munt de coses que ens arriben i que poden ser

interessants per als nostres lectors. Aquest hivern
Publicacions de l’Abadia de Montserrat em va enviar el
llibre Els empresonats i exiliats de la Bíblia, de Jordi
Cervera i Valls, un llibre que, malgrat que avui els nostres
presos polítics ja han estat indultats, continua sent
interessant de llegir per poder fer paral·lelismes. També
perquè l’exili és encara molt present entre nosaltres.

L’autor, diplomat en ciències
empresarials, que un dia va decidir
abraçar la vida de framenor caputxí
i que avui compagina la docència
amb la investigació i l’exploració de
la geografia bíblica, explica en
aquest llibre les històries dels
personatges bíblics que sofreixen
empresonament (la majoria dictat
de manera arbitrària) i exili.

Començant pel mateix Jesús, la llista de personatges
bíblics maltractats pel poder és interminable (Josep,
Moisès, Elies, Amós, Joan Baptista, Pere...). Cristians
per la Independència, el Grup Sant Jordi i altres entitats
no han parat de recomanar-lo, recordant que la Bíblia,
pilar indiscutible de la nostra civilització, “és un llibre
sense data de caducitat” que “proclama injustícies,
desvetlla consciències i assenyala amb el dit
l’arbitrarietat dels poderosos”.
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Un llibre
explica les
històries dels
personatges
bíblics
empresonats


