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Fa dies que la redacció de
TV3 està revolucionada. Ben
pocs confien que els canvis
(Rosa Marqueta per Jaume
Masdéu, per exemple)
solucionin els problemes
estructurals que han
esclerosat els serveis
informatius. Però la prova
fefaent que ningú no es creu

res és que, de moment, està
sent impossible nomenar un
nou cap de la secció de
política, en substitució de
Joan Carles Peris, que ara
presentarà el cap de
setmana. Entre els qui han
rebutjat el càrrec i els qui
estan vetats, no hi ha
manera. Qui s’hi posarà?

Elcàrrecmaleït
aTV3

Engrunes

L’AVUI
@ La relació entre un lector i
el seu diari és una relació
complexa i molt pregona. Pen-
sin, per un moment, que po-
ques són les relacions que
mantenim cada dia durant
anys i anys. Ben poques. Pen-
sin en la mescla de previsibili-
tat i novetat que esperem
cada dia en obrir el nostre
diari. Llegir, cada dia, el nos-
tre diari és el que més s’as-
sembla a fer l’amor amb la
persona que estimem de fa
anys. Cada cop és el mateix,
però cada cop és nou. L’Avui és
el meu diari per moltes raons i
des de fa molts anys. I una de
les coses que més m’agrada
de l’Avui és trobar-hi col·labo-
radors que diuen allò que jo
voldria dir, més ben dit del
que jo sabria dir-ho.

Mossèn Ballarín

@ Tinc una flaca per mossèn
Ballarín. Fa dos dissabtes va
publicar un article magnífic
amb una frase que caldria
emmarcar a totes les llars i
despatxos oficials de Catalu-
nya: “Malgrat que tingui un
talante més manyac, l’esquer-
ra d’enllà és tan anticatalana
com la dreta. A veure si ho
entenem d’un cop i per sem-
pre.” És exactament això. Im-
possible dir-ho més ben dit.

Hèctor Bofill

@ Avui fa una setmana, par-
lant d’una conferència on en
Carod-Rovira deia que cal
despolititzar la llengua, en
Bofill feia un article impeca-
ble (Submissions lingüísti-
ques) que acabava així: “Pre-
cisament perquè la llengua és
un dels màxims temes polí-
tics, requereix la plena impli-
cació de les nostres instituci-
ons que proporcionin mitjans
per superar una situació desi-
gual. El català només serà la
llengua de tots si les instituci-
ons de tots vetllen per la seva
hegemonia.” Tampoc en
aquest cas se m’acut cap ma-
nera més clara i contundent
de dir el que cal dir.

Sam Abrams

@ Vaig anar a veure la Pri-
mera història d’Esther al
TNC. En vaig sortir amb mal
gust de boca, tot i alguns mo-
ments d’emoció. Pensava
parlar-ne, però no acabava
de trobar la manera de fer-
ho, fins que dijous vaig llegir
el magnífic article d’en Sam
Abrams Una altra Esther, si
us plau!. És tan exacte, tan
ben escrit, que només puc
dir que el signaria des de la
primera lletra fins a la darre-
ra. Com els de mossèn Balla-
rín o l’Hèctor Bofill. Per tot
això l’Avui és, des de fa tants
anys, el meu diari.

JoanOliver
Detuatu
AlfredBosch

Plomageneracional

si un degà ha de representar el
pas del temps, tu encarnaves
prou la història recent dels
nostres periodistes. Fa poc,

rere unes eleccions molt disputades
i en bona part generacionals, vas
ocupar la trona més egrègia del
informadors. No et faltaven mèrits,
Josep Maria. Fa trenta anys et vas
convertir en bandera de la llibertat
d’expressió, després d’apuntar que
les vídues de militars regentaven
una pila de meublés destacats. Els
sabres et van caure al damunt, i et
van regalar nou mesos de barrots i
una celebritat que jo crec que
mereixies per altres gestes, com el
retrat exhaustiu de tots els barris de
Barcelona. Era d’admirar la teva
incontinència escrita (la que
criticaven, com sol passar, aquells
que tenen poc a dir). ¿Qui no t’havia
llegit, en algun llibre o article? No hi
ha millor panegíric que aquesta
pregunta, per algú que escriu.
D’acord, els temps recents potser no
t’havien somrigut. Et costava
aguantar el cap dret, de ple que el
tenies; ple de cabells blancs, de
records, d’anècdotes, de fets de
carrer. Tenies l’hàbit de vinclar el
coll cap a l’esquerra clàssica, sense
tenir en compte que la nostra època
ja no és gaire amiga dels punts
cardinals. Però t’hi hauríem volgut
uns anys més, encara que fos per
recordar que molts dels teus
principis són vigents. Principis
alhora grans i petits, com tu; la
llibertat, la gent, el carrer. Com tu,
que havies defensat totes les plomes
d’una ciutat. Adéu, Huertas.

Huertas
DEGÀ DELS PERIODISTES

FRANCESC MELCION
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‘KALE BORROKA’
ESPANYOLA
Aparentment, aquest cap de
setmana s’ha inaugurat la
kale borroka espanyola a Al-
calá de Henares. Seguint la
tàctica habitual a Euskadi,
uns desconeguts van aprofi-
tar la nit de divendres a dis-
sabte per atacar una seu soci-
al del PSOE. Van aparèixer
amb un cotxe, van fer pinta-
des amb esprais a la façana
del local (“ZP traïdor” i
“ZetaP”) i van llançar dos ar-
tefactes incendiaris contra la
porta d’entrada de l’agrupa-
ció socialista. Afortunada-
ment, no hi ha hagut ferits i
els danys materials no han
estat gaire quantiosos per-
què el foc no va arribar a
traspassar l’entrada de la
seu. Tot plegat, un atemptat
idèntic als que durant molt
de temps han afectat alguns
sectors de la societat basca.
En fi, és curiosa aquesta per-
vivència de la violència políti-
ca en la mentalitat de la soci-
etat espanyola, que ara veu
com un tema que afecta, indi-
vidualment, un sol pres és
motiu suficient perquè cente-
nars de milers de persones si-
guin cridades al carrer.

Aigua...

...i foc
AGITACIÓ POLÍTICA
AL CARRER
Però no és només això. Ahir,
una bona colla de manifes-
tants esperaven José Luis Ro-
dríguez Zapatero en un acte a
Llorca (Múrcia) per escridas-
sar-lo per l’excarcerament
d’Iñaki de Juana Chaos. Els
ànims estaven prou esverats
perquè el president del go-
vern espanyol hagués de sus-
pendre l’acte. I a Sant Sebas-
tià, un grup de manifestants
del PP es va concentrar da-
vant l’hospital en què està in-
gressat l’etarra amb pancar-
tes que acusaven Zapatero de
connivència amb el terroris-
me d’ETA. Se suposa que tot
plegat respon a una voluntat
d’agitació social del PP i el
seu entorn, de la qual, diuen,
només n’hem vist els primers
efectes. No ho sé, però jo a
Josep Piqué no l’acabo de
veure en tot això. Aquest cap
de setmana l’he escoltat
dient allò de que De Juana es-
tava “retozando con su
novia” i m’ha semblat que
s’excedia en la impostació.
Els catalans, a més, acostu-
mem a caure en l’ampul·losi-
tat i l’arcaisme quan fem dis-
cursos en castellà. Piqué mai
no sonarà a Queipo de Llano.

scot@avui.cat


