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OPINIÓ

eu haver-hi hagut poques vides
tan insondables com la de Carles
Sentís (Barcelona, 1911-Barcelo-

na, 2011). Qui sap si els misteris que deixa
els sabran interpretar a través de la simbo-
logia de les xifres les persones que creuen
en la numerologia. Sentís ha mort gairebé
als 100 anys, després de 80 anys de dedica-
ció al periodisme, ofici en què va debutar
als 20 anys. La seva mort s’ha pro-
duït l’endemà del dia que es com-
plien 75 anys del fet amb què es
va iniciar el procés d’instauració
d’una dictadura que va durar 36
anys i que es va acabar fa 36 anys.

Segurament Sentís deu ser
l’únic cas en la història de la hu-
manitat d’un periodista que al
llarg de vuit dècades ha escrit so-
bre el seu temps des d’una posició
privilegiada de testimoni de pri-
mera fila. Si es té en compte que
també va ser protagonista d’epi-
sodis d’una importància extraor-
dinària, com els que va amanir
entre Madrid i Barcelona com a
polític molt influent entre el
1977 i el 1980, la seva biografia

D resulta d’una gran complexitat.
«Només s’ha de parlar si el que es té a dir

és cert, positiu i altruista», aconsellava Jid-
du Krishnamurti. «Sobre el que no sabem,
el millor que podem fer és guardar silenci»,
recomanava Ludwig Wittgenstein, autor
d’una altra frase amb la qual potser Sentís
s’identificava: «Jo no escric per agradar als
altres, sinó per canviar-los el gust.»

André Siegfried, amic de Sentís, afirma-
va: «L’esperit es manté jove mentre es con-
serva la curiositat.» Encara jove d’esperit i
ple de curiositat, poc abans de morir, Sentís
va confessar: «Penso recte i escric tort.»

Pot semblar fàcil jutjar Sentís. Però el ju-
dici només serà creïble si qui el fa abans té
la curiositat de llegir-se els articles que Sen-
tís va redactar al llarg de 80 anys i d’estu-

diar a fons la seva acció política.
Més enllà del mal que ens pugui
fer als demòcrates catalanistes i re-
publicans que mai no es penedís
explícitament d’alguns pronuncia-
ments franquistes, fins i tot Sentís
ens va il·luminar en algun aspecte.
«Tenim la raó contra bords i lla-
dres el meu poble i jo», va senten-
ciar Salvador Espriu. Però ara, sen-
se oblidar el que no es pot perdo-
nar a qui no ha demanat perdó, és
més constructiu invocar el creador
de Sinera amb una altra frase seva
més positiva: «Penseu que el mi-
rall de la veritat s’esmicolà a l’ori-
gen en fragments petitíssims, i ca-
da un dels trossos recull tanmateix
una engruna d’autèntica llum.»
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quest any, de moment, no hi ha hagut
canícula meteorològica però la política

i l’economia ja s’encarreguen que l’ambient
es mantingui ben escalfat. Fa temps que sa-
bem que economia i política són dues cares
de la mateixa moneda, però ara ens hem
adonat també que la mentida és una arma
que es fa servir indistintament en els dos àm-
bits. On són els brots verds que ja anuncia-
ven mesos enrere l’acabament de la crisi?
Què s’ha fet dels grans plans econòmics, què

A s’ha fet de la llei d’economia sostenible i de
les successives reformes laborals que eren els
remeis infal·libles per sortir del túnel? El
PSOE, demostrant una manca de capacitat de
resolució increïble, no ha fet més que tram-
pejar la situació i posar més o menys en pràc-
tica allò que des de Brussel·les han dit que
s’havia de fer. I el PP, esperant l’ensorrada de
l’adversari, s’ha guardat prou de fer pública
cap iniciativa perquè en definitiva no farà
més que seguir el mateix camí del PSOE. Per

a tots dos els brots verds van ser un bon ele-
ment publicitari: els uns hi volien fer veure el
resultat positiu de la seva acció i els altres hi
trobaven arguments per carregar contra els
contraris. A totes dues bandes l’únic que
compta és resistir. El PSOE, esperant que la si-
tuació millori abans de les eleccions. El PP,
esperant que el PSOE s’enfangui tant com si-
gui possible. I des de Catalunya, com sempre,
indecisos. Simples espectadors de l’especta-
cle: gairebé sense veu, gairebé sense vot.
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«I així va el món. Hi ha vegades que desitjo sincerament que Noè i la seva comitiva haguessin perdut el
vaixell». Mark Twain (1835-1910). Escriptor i periodista nord-americà

Josep Antoni Duran i Lleida (candidat de CiU a les eleccions generals) «Si arribem a un acord amb qui governi per reduir el dèficit fiscal,
hem de poder parlar de participar en el govern de l’Estat, cosa que jo he vist sempre com un fet positiu».


