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luxós, més o menys low 
cost.
 ¿Ha d’anar la segure-
tat al davant de tot? Ai-
xò ve al cas arran de la 
decisió de l’Eurocambra 
de crear un registre eu-
ropeu de dades de pas-
satgers aeris per seguir 
el rastre dels terroristes. 
Els dolorosos atemptats 
gihadistes ocorreguts 
recentment a París i a 
Brussel·les han superat 
les solvents reticències 
dels europarlamentaris 
des del 2011. Per sobre 
del dret a la privacitat 
dels passatgers. I mante-
nint una parafernàlia de 
controls addicionals.

És veritat que amb el PNR 
(registre de noms dels passatgers, 
en les seves sigles en anglès) en mar-
xa tampoc s’hauria capturat els ter-
roristes de París i Brussel·les, perquè 
van usar relativament poc l’avió. Ni 
notaríem tampoc gaires més molès-
ties a l’anar a pujar a l’avió, que no 
són poques. Però ¿per a què es neces-
siten el nom, l’adreça, la data del vi-
atge, l’itinerari, el nombre de male-
tes, el pagament del bitllet, el seient 
assignat, si el viatger va sol o acom-
panyat, si efectua escales, l’agència 
de viatges on va adquirir el passat-
ge o l’adreça IP si es va realitzar a 
través d’internet... tot això arxivat 
durant cinc anys per les companyi-
es aèries? No dubtem que s’exercirà 
un control exhaustiu sobre l’emma-
gatzematge d’aquestes dades perso-
nals. Podran ser consultades pels go-

Darrere del registre aeri de passatgers
Una normativització excessiva als aeroports conduirà a solucions cares i ineficients

L
a seguretat, sens dubte, es 
configura com un dels dos 
components bàsics de 
l’aviació comercial con-
temporània de passatgers. 

L’altre és la rapidesa. Si no es tin-
guessin en compte tots els aspectes 
relacionats amb la seguretat, no no-
més resultaria arriscat el vol, sinó 
que es volatilitzaria tot el negoci ae-
ri. No s’ha de regatejar cap recurs 
tècnic ni tecnològic, de coneixe-
ment i humà, per assegurar un tras-
llat aeri que, a més a més de ràpid, si-
gui segur.
 Però juntament amb aquests dos 
aspectes bàsics, el viatge és alguna 
cosa més. No és el mateix transpor-
tar mercaderies que moure perso-
nes. La  primera cosa requereix que 
no es trenqui res i es mantinguin in-
tactes les propietats de les mercade-
ries en trànsit. La segona és un ser-
vei. A més a més de rapidesa i segure-
tat, es requereix una sèrie de factors 
inherents a la bona experiència del 
viatge. Com la neteja, la conforta-
bilitat, l’acollida, la resolució dels 
problemes i de les excepcions, l’ac-
cessibilitat, la connectivitat, la in-
formació... I encara unes altres, com 
la confiança en l’aerolínia, l’eficièn-
cia, els serveis, l’espai confortable 
sense cues ni molèsties ni endarre-
riments, l’adequat temps d’espera, 
fins i tot el factor sorpresa. Cada ae-
rolínia crea el seu mix més o menys 

verns. Les coordinaran. I establiran 
un registre que millori l’eficiència 
en el control del terrorisme interna-
cional, del tràfic d’éssers humans, 
del comerç d’òrgans, de la porno-
grafia infantil, del tràfic de drogues, 
de les armes, dels explosius, del ci-
bercrim i de tota una sèrie de delic-
tes relacionats amb el moviment de 
capitals i amb tot.
 Quan contemplem tants recur-
sos, tant talent, tants esforços, po-
sats al servei del PNR, em ve a la 
ment el que deia Eliseo Oliveras 
recentment (EL PERIÓDICO, 16 
d’abril) sobre «el fetitxisme de l’es-
pionatge electrònic en detriment 
de l’espionatge humà de proximi-
tat i de la capacitat d’anàlisi de les 
dades rellevants». Més descontrol i 
fugues de big data, més militaritza-
ció de la vida quotidiana i molts més 
negocis privats a costa del tràfic de 
dades. Un dia d’aquests rebrem pu-
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blicitat al mòbil oferint qualsevol 
cosa gràcies a les dades inscrites al 
PNR.
 Imaginin-se si, per a un millor 
control de la cosa, el Parlament Eu-
ropeu es veu forçat un dia a implan-
tar el PNR en els viatges en AVE, en 
automòbil privat, en moto, en bi-
cicleta, als creuers... ¿i per què no 
a peu? ¿Qui ho paga tot això? Si la 
seguretat aèria en aeroports i en 
vol ens costa un 20% més que en 
altres transports com l’alta velo-
citat, fem càlculs del sobrecost del 
transport en aquest escenari de su-
perseguretat, supercontrol, super-
bases de dades, supermissatges pu-
blicitaris...

Per altra Part, si el 
viatge, a més a més de segur, és un 
servei com queda dit, ¿què passaria 
si els lobbies dels negocis de la nete-
ja, de la confortabilitat, etcètera, 
exigissin un nivell semblant de ri-
gor com amb la seguretat? ¿Podrí-
em suportar el sobrepreu del bit-
llet aeri que comportarien unes 
exigències així?
 La normativització excessiva 
condueix a solucions cares i inefi-
cients. Els acords de Schengen no 
van desmantellar mai les mesu-
res de seguretat a Europa. Al con-
trari, l’espionatge humà de proxi-
mitat va perfeccionar els seus ins-
truments. Ara que molts d’aquests 
països han suspès els seus acords, 
sembla com si darrere de la decisió 
de l’Eurocambra desféssim el camí  
recorregut per anar a no se sap on 
en assumptes de seguretat. H
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H
e llegit en aquest diari 
un text llarg que ocu-
pa quatre pàgines so-
bre Camilo José Cela, 
l’escriptor castellà 

d’origen gallec que va ser distingit 
amb el premi Nobel. Ara fa 100 anys 
del seu naixement, i EL PERIÓDICO 
ha tingut l’encert de demanar al seu 
fill, José Cela Conde, que escrigui 
sobre el seu pare. És un text excel-
lent, de qualitat literària, que he lle-
git amb un interès especial perquè 
vaig tenir una entranyable relació 
personal amb aquell gran escriptor 
i singular personatge. Una relació 
que es va iniciar a la redacció del set-
manari Destino, en el qual tot dos co-
incidíem. Ell havia publicat Viaje a la 
Alcarria i vaig pensar que jo també 
ho podia fer i escriure un viatge a 
peu. Poc després Cela em va escriure 
des de Madrid i em va proposar que 
el féssim junts, perquè la caminada 
seria per terres de llengua catalana 
–el Pallars i la Vall d’Aran– i ell se 
sentiria més acompanyat.
 Deia, en començar aquest article, 
que he llegit amb satisfacció el que 
ha escrit Cela Conde. I m’ha agra-
dat tornar a veure, reproduïda la pà-

gina sencera, una fotografia que li 
vaig fer jo, encara que no hi consti. 
Vaig encertar la foto aquell dia. El 
fill de Cela la descriu: «La fotografia 
mostra un home encara jove, de ca-
ra fosca i poblada i la mirada perdu-
da en la llunyania. Porta boina i es-
tà assegut a l’escalinata –només era 
un graó, o dos– que hi ha al pòrtic 
d’una església romànica del Pallars 
Sobirà. A tocar del mentó dreça un 
gaiato...».
 És la foto d’un Cela que encara no 
s’havia convertit en un personatge 
espectacular. Un Cela amable i cor-
dial, que durant una colla de dies va 
exercir la intel·ligència de la senzi-
llesa. Quan vaig publicar el llibre del 
viatge hi vaig imprimir aquesta de-
dicatòria: «A Camilo José Cela, que 
collia les flors i els silencis amb una 
entendrida solemnitat». Quan anys 
més tard ell va publicar el seu llibre 
del viatge, me’n va donar un exem-
plar amb aquesta dedicatòria, en 
català: «Al meu amic Josep Maria, 
quàquer barceloní, mestre en trota-
des de llop i home de bé». 
 ¡Com han passat els anys i les co-
ses! H

Petit observatori

Amable i cordial, 
durant el viatge l’escriptor 
va exercir la intel·ligència 
de la senzillesa

la fotografia 
d’un Cela 
caminador
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Dues mirades

Fetge de lolita

dona que per plorar havia de «plo-
rar de debò» era un repte quasi im-
possible de superar. Però ho van fer 
(tots dos), i en va sortir aquesta Ro-
doreda tan estranya i alhora tan 
propera, tan potent i alhora tan so-
ta control. Tan hepàtica. Tan vital. 
 Hi havia espectadors que dubta-
ven que Lolita –sense els mecanis-
mes propis dels actors que mesuren 
i administren els gestos– pogués 
aguantar la pressió íntima de des-
pullar-se cada nit a l’escenari. Ho ha 
fet. I a La plaza del Diamante quasi po-
dem veure com la passió circula per 
les venes gitanes de qui, cada dia, es-
treny el mocador que du al coll per 
dominar el sagnat dels sentiments 
desbocats. Viure aquesta experièn-
cia és acostar-se a la Colometa amb 
el segur rigor de la paraula i el ful-
gor arriscat de la mirada. H

F
a un any, quan es va estrenar 
La plaza del Diamante, vaig es-
criure que es tractava d’un 
espectacle emocionant. Loli-

ta, com va dir en el seu dia Joan Ollé 
(amb qui ha tingut batusses, estima-
cions, crits i abraçades per culpa 
d’aquesta Colometa visceral), «no in-
terpreta el personatge sinó que el 
passa per les venes». Ara, Lolita torna 
al Teatre Goya per acomiadar-se 
d’una dona cabdal en la literatura ca-
talana (¡i també universal!) amb la 
mateixa intensitat que la primera ve-
gada. Ho diu ella mateixa en l’entre-
vista que li va fer Marta Cervera: «No 
tinc escola de teatre. És la meva ma-
nera d’actuar. El teatre surt de la me-
va ànima, del meu fetge, del meu 
cor». No hi havia possibilitat de con-
tenció, en aquest muntatge, i això ho 
sabia bé Joan Ollé. Dominar aquella 
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el guió. El que podia haver sigut 
utilitzat com un altre motiu per-
què el Govern s’esquincés les ves-
tidures, carregués totes les culpes 
a Madrid i alimentés un relat que 
aviva la crispació, s’ha transfor-
mat en la voluntat de buscar un 
nou camí que segueixi protegint 
les persones i els ajuntaments ca-
talans. 
 La reunió del president Puigde-
mont amb alcaldes de tots els co-
lors i representants de les entitats 
socials per defensar els drets bà-
sics de les persones és un motiu 
per a l’esperança. Els interessos 
polítics sempre hi seran, també la 
utilització propagandística dels 
fets, però que aquests no passin 
per sobre dels interessos dels ciu-
tadans és tota una notícia. Una bo-
na notícia. H

L
a llei d’emergència habita-
cional i pobresa energèti-
ca aprovada el juliol de 
l’any passat pel Parlament 

i ara suspesa parcialment pel Tri-
bunal Constitucional és un sím-
bol de gairebé tot. Nascuda en els 
últims moments del Govern de 
Mas, va unir voluntats i va impri-
mir un accent social que s’havia 
ignorat, fins i tot retallat, al llarg 
de tota la legislatura. La seva im-
plantació podia haver sigut mi-
llor, però la llei ha servit per prote-
gir, almenys, uns centenars de 
persones. Desgraciadament, tam-
bé ha servit perquè el Govern de 
Rajoy faci gala de la pitjor políti-
ca. La que clava la seva mirada en 
l’adversari polític i en els rèdits 
que obtindrà de la batalla.
 Però alguna cosa ha canviat en 

Bona notícia
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