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passi-hobé
DIJOUS, 17 DE JULIOL DEL 2014 ara   

El consell

Que no us sorprengui

Entre avui i demà el termòmetre tocarà sostre. Aquesta tarda es tornaran a 
superar els 35 ºC en punts de la Franja i de Ponent. A la tarda tornaran a 

descarregar xàfecs al Pirineu, però avui ja no haurien de sortir gaire d’aquest àmbit.

diumenge dilluns

MANEL CASCANTE

La setmana

dissabte dimarts

Dijous, 17

Si aquests dies feu muntanya, con-
vé que matineu. Evitareu la calor in-
tensa del centre del dia, i podreu 
tornar més d’hora i evitar així les 
tempestes de la tarda. 

L’episodi de calor s’acabarà diu-
menge de manera sobtada amb 
tempestes en algunes comarques. 
Descarregaran a la tarda al Pirineu, 
al nord-est i a la costa central.

ELTEMPS

Divendres, 18

                                                    AVUI                                                                                DEMÀ 

                                                     15 h                21 h                                                     08 h              15 h 

Barcelona                 30º              25º                                        23º          30º 
Lleida                          36º              30º                                        21º          37º 
Girona                         33º               27º                                        19º          34º 
Tarragona                30º              25º                                        22º          30º 
València                    31º               26º                                        23º          32º 
Palma                          32º               27º                                        19º          34º 
Igualada                    33º               27º                                        19º          33º 
Perpinyà                   33º              28º                                        19º          33º 
Fraga                           37º              30º                                        20º          37º 
Figueres                    34º              28º                                        19º          34º 
Cervera                      32º              28º                                        19º          33º 
Banyoles                   32º               27º                                        18º          33º

Europa

                                          MÀX.                 MÍN.                                                             

Madrid                                                                    calor intensa 

Londres                                                                             variable 

París                                                                            pocs núvols 

Berlín                                                                                  variable 

Roma                                                                                     cel clar 

Brussel·les                                                             pocs núvols 

Estocolm                                                                          variable 

Amsterdam                                                                    variable 

Praga                                                                                tronades 

Lisboa                                                                        pocs núvols 

       38º              21º 
       27º              18º 
       31º              18º 
       28º              18º 
       31º              20º 
       27º              17º 
       26º              15º 
       25º              16º 
       27º              18º 
       27º              17º 

El sol La lluna

SORTIDA POSTAALBA SORTIDA

 06.00 hores 06.32 hores 21.22 hores 21.55 hores 00.28 hores 13.39 hores

POSTA NIT FOSCA

La Sexta s’està lluint. En cinc 
dies dues faltes molt greus en 
el plasma de darrere dels pre-
sentadors durant les notícies. 
El cap de setmana van escriu-
re “DEBASTADOR”, amb B i 
no amb V. I ahir “CHAPUZE-
RO”, amb Z i no amb C. A Noti-
cias Cuatro fa tres dies el verb 
“HABER” en castellà va per-
dre la H en el pretèrit plus-
quamperfet. Van retolar 
“UBIESE”. I fa unes setmanes 
van canviar-li la B a la paraula 
i van escriure “VENGALA”.  

Sorprèn que això passi a la 
tele amb aquesta freqüència 
perquè, en principi, és un pro-
cés que està sota control de di-
verses persones. El treball te-
levisiu va passant d’unes mans 
a unes altres. Un periodisme 
amb faltes d’ortografia és sinò-
nim de no controlar la prime-
ra matèria: la llengua. Uns ho 
atribueixen a les presses, d’al-
tres als becaris i fins i tot als 

substituts inexperts de les va-
cances. Alguns professionals 
de La Sexta s’han disculpat a 
través de Twitter però no en el 
mateix programa on derrapen 
amb l’ortografia. 

Les faltes d’ortografia a la 
pantalla comuniquen incultu-
ra, manca de credibilitat i feina 
maldestra. Posen en evidència 
els seus professionals. La pati-
nada individual d’algú amb co-
neixements deficients del llen-
guatge resta punts a tot un 
equip. Es perd qualsevol auto-
ritat per informar. Però més 
enllà del que implica a nivell de 
pantalla aquí hem d’entendre 
la tele com el símptoma puntu-
al d’un problema social. Els 
mitjans com a delators incons-
cients d’una realitat: la pro-
gressiva ignorància ortogràfi-
ca en professionals amb estu-
dis superiors i les clares defi-
ciències del sistema educatiu 
més elemental.  

críticatv

Faltes d’hortografia  
a la telebisió

MÒNICA PLANAS - PERIODISTA

La poesia catalana ha tingut en el venerable mestre 
que acaba de desaparèixer la figura més alta i signifi-
cativa. La seva llum il·lumina cinquanta anys de la nos-
tra literatura. Des de l’any 1875 en què Guimerà ob-
té als Jocs Florals el seu primer accèssit, fins a 1923, 
data del Segon llibre de poesies, el poeta de L’any mil 
projecta el seu geni damunt totes 
les promocions literàries que es 
succeeixen. Poeta encès i tempes-
tejant, totes les passions han can-
tat en el seu vers. La lírica guime-
raniana és feta de foc i d’acer. Hi 
creixen, també, però, les roses 
blanques de la melangia, i quan la 
inspiració que ama els grans esce-
naris es reclou entre les llunyanes 
parets fumades de la llar o evoca les 
cançons dolces de la mare, diríeu que un plor silenci-
ós, greu, viril, apaga la remor apassionada. En l’obra 
d’Àngel Guimerà podeu cercar-hi l’idíl·lic, l’heroic, l’ele-
gíac; pàgines de la tendresa de L’escala de la pomera con-
viuen amb els versos ferrenys de La mort del joglar; 
L’any mil i Poblet, llampeguejants, lívids de passió, pre-

cedeixen les estrofes emocionades que diu el poeta a A 
una morta. La lírica d’Àngel Guimerà és tot un món; hi 
xiulen els vents de la muntanya; hi gemega la soledat 
dels camps; hi canta sovint l’ocell dalt de l’arbre. Ara, en 
el moment dolorós i senzill del traspàs, quan, amb tot el 
nostre poble, plorem la mort del poeta, costa d’anar-

se aturant a cada recolzada de la se-
va obra i gustar-hi més amagades 
sentors. Fixem-nos, però, en un 
caire de la poesia d’Àngel Guimerà: 
Guimerà, poeta civil. Els records, 
les angúnies, les volences de Cata-
lunya, han brollat, clares i belles, en 
els versos de Guimerà. Si Maragall, 
que era, a més a més de poeta, in-
tel·lectual, “sentia i pensava pel seu 
poble”, Guimerà ha sentit i ha pen-

sat amb el seu poble. Cap passió no ha cremat una roen-
tor tan viva en els seus versos com la passió col·lectiva. 
Catalunya plora avui, profundament trasbalsada, la 
mort del poeta gloriós. [...] 

 
Tomàs Garcés 1924

ABANSD’ARA

Àngel Guimerà

De Garcés (Barcelona, 1901-1993) a La Publicitat (19-VII-1924). La mort de Guimerà, demà fa 90 anys, va 
causar un dol patriòtic memorable. Foto: Guimerà davant l’estàtua de Casanova l’Onze de Setembre del 1920. 
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