
| Punt de Vista | 3EL PUNT AVUI
DIMECRES, 14 D’OCTUBRE DEL 2020

HERMES COMUNICACIONS SA
President Editor:Joan Vall Clara. Comercial: Eva Negre, Maria Àngels Taulats, Eduard
Villacé i Josep Sánchez. Webs i Sistemes: Josep Madrenas. Recursos Humans:
Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch. Comunicació: Albert París.

Edita: Hermes Comunicacions SA
http://www.elpuntavui.cat
972 18 64 00. Güell, 68. 17005. Girona

Director: Xevi Xirgo i Teixidor. Vicedirectors: Emili Gispert i Toni Muñoz. Directors adjunts: Joan Rueda, Miquel Riera i Xevi Sala. Caps de secció: Toni
Brosa (Opinió), Carles Sabaté i David Brugué (Nacional), Anna Puig i Núria Astorch (Comarques Gironines), Pilar Esteban (Europa-Món), Xavier Castillón
(Cultura i Espectacles), Montse Martínez (Apunts), Pere Gorgoll (Necrològiques), Marcela Topor (Catalonia Today), Manel Lladó (Fotografia), Jordi Molins
(Disseny), Ramon Buch (Disseny web), Quim Puigvert (Llengua), Jaume Batchellí (Producció) i Antoni Dalmau (Tancament).

o deu ser cap casualitat que
aquests dies, que es compleix un
any de la sentència de l’1-O, al-

guns diaris unionistes ens informin dia
sí i dia també sobre els indults que han
d’arribar. Sembla com si, arribats els in-
dults –o la famosa reforma del Codi Pe-
nal– tots plegats hàgim de girar full.
Diuen (diuen, diuen, diuen) que aquest
és un dels temes que es van tractar en la
primera reunió (i única, no se n’oblidin)
de la taula de diàleg, el febrer passat.
Que algú de la delegació espanyola va
preguntar en veu alta si “el problema”
(ells en diuen “el problema”, d’això que
nosaltres trobem que és una solució)
continuaria existint, si es trobessin vies
per resoldre l’embolic judicial en què
ens trobem. M’imagino, pel que estic
sentint aquests dies, que els deurien dir
que sí, que “el problema” va més enllà
de la sentència de l’1-O. Hi he pensat en
llegir l’article que avui publiquem de

N “Avui fa just un
any de la sentència
de l’1-O; els Jordis,
però, divendres en
farà tres que són a la
presó i la resta, prop
o més de mil dies

l’exconseller Jordi Turull, quan qualifi-
ca d’“escarment d’estat” la situació que
estem vivint. Fan feredat, algunes de les
seves reflexions. Començant, és clar,
per aquest any que a alguns de nosal-
tres, de tantes coses que passen, pot ser
que ens hagi semblat que ha passat vo-
lant. “Els dies, les setmanes i els anys

aquí, a la presó, són eterns”, ens recor-
da Turull. Fa gairebé mil dies que hi és,
a la presó. Oriol Junqueras i Quim Forn,
més de mil. Bassa, Romeva, Rull i For-
cadell, també gairebé mil. I els Jordis,
aquest divendres farà tres anys clavats
que hi són. Tot i els gairebé mil dies (i
mil dies són molts dies), Turull parla de
la necessitat “de deixar d’autoflagelar-
nos” (en tenim motius, de tota manera)
i convida a “passar de la retòrica de la
denúncia a l’acció”. “Cal recuperar la
iniciativa dels fets”, afegeix. Si l’article
de Turull el llegeix la fiscalia, demanarà
altre cop que es “reeduqui” els presos,
com ha fet fins ara a cada recurs contra
els permisos penitenciaris. I ja saben
vostès que quan diuen “reeducar” els
presos volen dir que han de pensar dife-
rent. Amb indult o sense, amb reforma
del Codi Penal o sense, no em sembla
pas que hagin canviat gaire. Tenen mala
peça al teler, els que ho pretenen.

Tres anys a la presó
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat  /  @xevi_xirgoA la tres.

Sísif
Jordi
Soler

Les cares de la notícia

El mercat de cultura popular, música i dansa d’arrel més
important del país, amb programadors i artistes d’arreu,
es mostra aquests dies amb motiu de la 23a edició de la
Fira Mediterrània de Manresa, enguany escurçada i mig
virtual, mig presencial per l’efecte de la pandèmia.

PRESIDENTA D’ADIF

Cultura popular

A l’endèmica desinversió en les infraestructures ferro-
viàries catalanes, cal afegir ara la falta d’adaptació del
seu manteniment al canvi climàtic i la radicalització
dels fenòmens meteorològics, com ara les fortes plu-
ges que han originat l’esvoranc a la línia de Tarragona.
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Les icones de Hollywood
Jordi Pons

Infraestructura deficitària
Isabel Pardo de Vera
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Jordi Fosas

El Museu del Cinema recorda els actors més representa-
tius de Hollywood en una mostra fotogràfica de la col-
lecció Vicenç Arroyo comissariada per Jordi Dorca, que
repassa la iconografia dels grans intèrprets, símbols i re-
cords inesborrables per a milions d’espectadors.

DIRECTOR DEL MUSEU DEL CINEMA

DIRECTOR DE LA FIRA MEDITERRÀNIA

De reüll.Emma Ansola

De nou, tots
confinats

mb la publicació en el DOGC, avui han entrat en
vigor les noves mesures de restricció en 15

municipis del Vallès Occidental. També avui el govern té
previst aprovar, amb el vistiplau del Procicat, més
actuacions dirigides a tallar d’arrel o reduir els contagis i
ho farà tancant durant quinze dies bars i restaurants. No
és que la vida social sigui un perill, al revés, en moments
de vulnerabilitat la comunitat sempre hauria d’ajudar,
però sí que és un risc el fet de treure’s la mascareta. De

fet, eren molts els sanitaris que
alertaven des de feia dies d’aquest
mal hàbit que se solia acompanyar
de la supressió de la distancia de
seguretat. Així doncs, tornem de
nou a l’etapa de confinament
viscuda al març, amb trobades
socials virtuals que ajudin a superar
la crueltat d’aquesta pandèmia
mentre es fa més complexa la

imposició del teletreball. Cinc mesos després de les
primeres mesures per evitar contagis, tornem a un nou
cicle de restriccions que, de moment, semblen molt
més precises i que es dirigeixen als col·lectius que ara
tenen més contagis i que solen ser usuaris d’aquests
establiments. La situació sanitària es podria ressentir
d’aquesta nova onada de contagis, però esperem que
aquest cop el bisturí i actuacions més específiques
permetin no aturar la vida.
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Les noves
restriccions
es fan ara
amb bisturí
per evitar
aturar la vida

El món d’ara
b De la relació entre persones comu-
nes, per interessos comuns, s’en diu
solidaritat.

Això ens recorda que, per tornar
als valors bàsics de la humanitat, va-
lors perduts d’anys enrere, hem de
compartir, donar i rebre.

Aquests valors, els hem de trobar a
tot el món, respectant sempre la sin-
gularitat de cada societat.

Hem acceptat que la vida és una
competició en la qual guanya el mi-
llor, el que més triomfa, el més popu-
lar, el que més diners guanya, el que
té més flow.

Això vol dir que tots estem d’acord
en el fet que el més cobdiciós, el més
dominant, el més poderós, és un
triomfador, tot i que el subconscient
ens avisa que el pensament és erroni,
perquè sabem perfectament que
aquest cobdiciós, dominant i pode-
rós que triomfa és una persona “no
sana”, i, tot i saber-ho, l’acceptem.

Està demostrat de sempre que
biològicament la competència, la de-
predació i la crueltat existeixen per
culpa nostra.

Fins que no siguem capaços de te-
nir la solidaritat com a bandera, un
simple virus ens pot matar les ganes
de competir, l’instint de depredació,
la crueltat, el pare, un fill o la mare.

A tu o a mi, al cobdiciós, al domi-
nant, al poderós o al triomfador.

ESTEVE COMAS VILA
Vilobí d’Onyar (La Selva)

28-S
b El dia que al Molt Honorable Se-
nyor President Quim Torra el van fer
fora del Palau de la Generalitat, em
pregunto:

On eren els alcaldes, els diputats,
els consellers comarcals, els regidors
i tots aquells que s’han presentat en
càrrecs i llistes amb sigles indepen-
dentistes. On éreu? Amagats darrere
la cortina, que no els treguin la cadira.
Vergonya, sí, vergonya. Sols el poble
va fer-li costat, per això en el seu úl-
tim missatge va encoratjar el poble i
va dir: “Empenyeu, empenyeu.”

El president, sense ser polític, va
acceptar el càrrec i no ha enganyat,
va dir que lluitaria per una Catalunya
independent i ha governat amb el
que li han deixat fer, tot i les traves de
Madrid i de l’oposició catalana.

Però alerta, la inhabilitació no és
clara, encara el podrem recuperar. Al
131è president l’han fet fora amb ma-
les arts i amb la vergonya jurídica vist
des d’Europa.

Acabo tornant a preguntar on éreu
els polítics independentistes?

MIQUEL MOMPIÓ I AZEMAR
Riudarenes (La Selva)
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