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l president del govern espanyol,
Rodríguez Zapatero, va dir, di-
marts, al Congrés: «Estem en ple-

na crisi, però tal vegada el pitjor d’aquesta
crisi ja ha passat.» És una afirmació fona-
mentada o l’expressió d’un desig? No ho
sabem, en tot cas la idea circula aquests
dies en fòrums polítics i econòmics. El
mateix va dir, el dia abans, amb uns altres
mots, el president del Banc Central Euro-
peu. Trichet va parlar de «punt d’infle-
xió», va assegurar que «la recessió s’està
desaccelerant» i va anunciar que «ja s’ob-
serva la llum al final del túnel». Una metà-
fora que ha esdevingut clàssica, gairebé
tòpica, ara que les obres públiques tenen
tanta importància i que els mitjans ens
conviden sovint a admirar aquesta mera-
vella de la tecnologia que són les tunela-
dores. Fabricades a Alemanya, natural-
ment. No vénen pas de la Xina, les tunela-
dores que burinen el país, sinó d’Alema-
nya, que consti. El senyor Trichet no és
pas a Bracons, que veu la llum al final del
túnel. És en aquell temple de Frankfurt
erigit en honor de l’euro, on ell oficia. A

E Alemanya, també. Des d’allà, Trichet ha
observat que «la recessió es desaccelera»,
curiosa expressió, tota ella impregnada
d’un moviment a recules. L’FMI, en can-
vi, és més escèptic. En un informe
d’aquesta setmana situa la llum en el se-
gon semestre del 2010, una previsió que ja
fa temps que manté i a la qual era fidel, per
exemple, l’exministre Solbes, ara més fe-
liç que abans. És a dir, que el túnel és llarg
i avancem a poc a poc, no pas amb la velo-
citat vertiginosa que ara exigim a totes les
coses, ja sigui la banda ampla d’internet o
la navegació aèria. De l’informe de l’FMI
en tornarem a parlar perquè té detalls
bons. És probable, però, que, en efecte, el
pitjor de la crisi ja hagi passat. El pitjor de
la grip comuna són els dos primers dies,
quan t’adones que l’has arreplegada. Amb
la crisi passa el mateix. Després es tracta
d’acceptar-ho i esperar que faci el seu
curs, amb paciència i prenent els remeis
indicats. El pitjor ja ha passat. Ja la tens i
es tracta de curar-se. Suc de llençols, que
receptaven els metges d’abans. I així arri-
barem al final del túnel.

La llum al final del túnel

l’escaire | MIQUEL PAIROLÍ

Jean-Claude Trichet, el president del Banc Central Europeu, en roda de premsa. / EFE

epasso els noms que componen
l’exposició d’il·luminats que
s’està aquests dies al CCCB. Un

catàleg d’utòpics, artistes i visionaris que
ha produït aquest país des dels temps de
Ramon Llull fins als nostres dies. De tant
en tant el seny català tanca els ulls i es dei-
xa fer. Llavors és quan sorgeix una Cata-
lunya heterodoxa, plena de visions solità-
ries que invoquen el mite, la meravella i el
més insòlit com una explicació global del
món. L’atzar ha volgut que aquesta expo-
sició coincidís amb la performance de
Miquel Barceló al Teatre Lliure, un dels
artistes absents en aquell llistat d’homes
extraordinaris. Una freda nit d’estiu, el
pintor es va acomiadar dels col·legues
amb un ja diré coses... i es va voler tancar
a la Seu de Palma. Al cap d’un temps va
reaparèixer amb el miracle de la capella
de Sant Pere, un frontis d’argila amb aires
de pedra de marès, sobre el qual hi va abo-
car empremtes i senyals. El retrat íntim i

R delirant en què l’artista va esdevenir el
centre expectant de la fertilitat de la terra.
Contemplar aquesta obra va més enllà del
reflex passiu del visitant, et captiva de tal
manera que et vénen ganes d’entrar en el
quadre i formar part del mural. D’aquest
desig irrefrenable va precisament Paso
doble, l’acció escènica que Barceló ha
realitzat durant el cap de setmana passat
en companyia del coreògraf Josef Nadj.
Els dos artistes manipulen un mur fet
d’argila roja, en el qual cadascú gosa en-
trar en l’univers de l’altre. Un primer
temps de palpitacions fangoses inicien la
vida d’una obra que esdevé orgànica i que
acaba per engolir el duet. En tot just una
hora, la pell esdevé la lava d’un volcà en
erupció constant i alhora és un terrer de
germinacions, per acabar sent destruïda
pels seus creadors. Darrere deixen eines
d’exagerades mesures, com dels Picape-
dra, i més d’un quilo de fang que s’han
hagut d’empassar.

«Pas doble»

la galeria | DAVID MARÍN I PLA

a bateria de propostes
econòmiques de José
Luis Rodríguez Zapate-
ro en el debat de políti-

ca general no va convèncer les al-
tres forces polítiques i, tot i haver
estat ben rebuda per la patronal,
ha generat inquietud entre els con-
tribuents i els sindicats, que espe-
raven més garanties per als des-
ocupats. La soledat política de Za-
patero es va evidenciar en el debat
i la majoria de partits van coinci-
dir que les seves promeses gene-
ren molta desconfiança. Si s’ana-
litza alguna de les noves mesures
econòmiques, es veu que el presi-
dent del govern espanyol torna a
contradir-se de la mateixa manera
que quan negava l’existència de la
crisi tot i que era de domini pú-
blic. Es vol rebaixar l’impost de
societats a les petites empreses, la
qual cosa ara té poca importància
perquè no es guanyen diners i les
dificultats són per mantenir el ne-
goci. S’anuncia que s’acabarà

L desgravar per la compra d’habitat-
ge per les rendes que superin els
24.000 euros, quan el problema és
que bancs i caixes financin la hi-
poteca i més quan els ingressos
són baixos. Es va acabar el pla
Prever perquè s’havia rejovenit el
parc automobilístic i ara s’emboli-
ca tothom –fabricants i governs
autònoms– en el pla Vive, quan
moltes comunitats autònomes te-
nen la caixa ben buida. Per no
parlar del nou model de finança-
ment. Anuncia que el Consell de
Política Fiscal i Financera es re-
unirà abans del 15 de juny, com si
això fos garantia de res, i ja és la
setena data que dóna des del 9
d’agost del 2008, i ha incomplert
totes les anteriors. Ahir Chaves ja
parlava del 15 de juliol. A banda
del PP, els portaveus de CiU, el
PNB i ERC van mostrar-se can-
sats de les promeses de Zapatero,
van ser molt crítics amb la seva
gestió i els catalans van incidir en
l’incompliment de l’Estatut.

Les promeses de Zapatero
generen més desconfiança
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a central nuclear d’Ascó
havia quedat exposada a
la màxima multa que
preveu la legislació ac-

tual, 30 milions d’euros, per la fui-
ta radioactiva de final del 2007 i la
lamentable gestió que en va fer
l’empresa titular. Arran dels infor-
mes del Consell de Seguretat Nu-
clear (CSN), el Ministeri d’Indús-
tria ho ha deixat en la meitat, 15,4
milions, que igualment és una san-
ció històrica al marge d’especula-
cions sobre la seva repercussió en
els comptes dels gegants Endesa i
Iberdrola. La quantia de la multa
s’ha homologat a la facturació de
25 dies, i això no és poca cosa,
amb l’afegit de la caiguda sense

L precedents de la demanda elèctrica
durant els darrers mesos. Si bé la
sanció no tindrà una gran repercus-
sió econòmica en l’infractor, sí que
pot funcionar com a avís coercitiu i
sí que s’ha d’exigir, en primer lloc,
que la pagui; en segon lloc, que els
diners reactivin la Ribera d’Ebre i,
per acabar i sobretot, que l’excep-
cionalitat de la sanció marqui un
abans i un després –al marge del
debat sobre la caducitat de la gene-
ració nuclear– en la gestió i el con-
trol de les centrals. Per tant, l’Estat,
a través del CSN, ha de fixar tots
els mecanismes d’intervenció que
calguin perquè mai més una cen-
tral no pugui amagar la realitat
com va passar a Ascó I.

Ascó I: més enllà de la sanció

El Punt expressa la seva opinió únicament en els editorials. Els articles firmats exposen les opinions dels seus autors.

President: JOAN BOSCH I ROURA.
Vicepresident: JOAN VALL I CLARA.
Consell d’Administració: ISABEL BOSCH I PI,
JORDI BOSCH I ROURA, DAVID MARCA I CAÑE-
LLAS, JOAN RIBAS I FEIXAS i ESTEVE VILANOVA I
VILA.

Comissió Permanent del Consell Editorial: NAR-
CÍS-JORDI ARAGÓ (President), JOAN BOSCH (Vi-
cepresident 1r), JOAN VILLARROYA (Vicepresident
2n), JOAN BALLESTER, JOAN BATET, JORDI
BOSCH, PEP COLLELLDEMONT, ROSA FONT, JAU-
ME OLIVERAS, JOAN RIBAS, LLORENÇ SOLDEVI-
LA i ESTEVE VILANOVA. Defensor del Lector: PEP
COLLELLDEMONT I OLIVA (defensor@elpunt.cat).

Directors Generals: ANNA MARIA RIBAS (Ges-
tió) i EMILI GISPERT (Continguts).
Directors Comercials: SANTI AMORES (El 9),
JORDI CANTÓ (El Punt.cat), XEVI ESTEVA
(Agències), SARA MASSANAS (Organització),
EVA NEGRE (Presència) i CRISTINA TAULATS
(Equips locals). Administració: CARME
BOSCH. Compres: LLUÍS CAMA. Distribució:
CONCEPCIÓ CASALS. Màrqueting: TONI CO-
ROMINAS. Recursos Humans: MIQUEL FUEN-
TES. Finances: MANEL GÓMEZ. Serveis al
Lector: CARLES GRI. Sistemes d’Informació:
JOSEP MADRENAS. Relacions Institucionals:
XAVIER PAJARES. Comunicació: ALBERT PA-
RÍS. .Difusió: EDUARD VILLACÉ.

Director: EMILI GISPERT I NEGRELL.
Directors Adjunts: XEVI XIRGO (Comarques Gi-
ronines), FERRAN ESPADA (Comarques Barcelo-
nines), MERCÈ RIBÉ (Camp de Tarragona i Ter-
res de l’Ebre), JORDI CAMPS (Tancament), MA-
NUEL CUYÀS (Sèries), JORDI GRAU (Opinió),
ANDREU MAS (Serveis Redaccionals), TONI MU-
ÑOZ (Apunts i Consell Editorial), XEVI SALA (In-
formació de Gènere), JOAN VENTURA (Informa-
ció General), MIQUEL RIERA (Presència), PEP
RIERA (El 9) i ENRIC SERRA (El Punt.cat).
Redactors en Cap: JOSEP MARIA FLORES, JO-
SEP MARTINOY, JORDI MOLINS, RICARD PA-
LOU, JOAN POYANO, CARLES RIBERA, JOAN
RUEDA, TURA SOLER i JAUME VIDAL.


