
editorial

És una llàstima
● Tant d’enrenou amb la cace-
ra on van coincidir el ministre
Bermejo i el jutge Garzón, i
llegeixo als diaris que la perso-
na que va organitzar la cacera
és un dirigent del PP d’Anda-
lusia.

Posats a ser malpensats, si
els del Partit Popular pensen
que el fet que Bermejo i Gar-
zón coincidissin aquell dia no
és cap casualitat, també es po-
dria pensar que des del PP
s’ho van manegar per organit-
zar-ho i després filtrar-ho a la
premsa. Tindria la seva lògica
si el PP no sabés com sortir de
l’embolic que tenen a Madrid,
i busquessin un «escàndol»
perquè es girés la truita. Tenint
en compte que la comissió par-
lamentària que ho investiga és
de majoria del PP, i que es re-
butgen la majoria de compa-
reixences que es demanen, no-
més falta recusar el jutge Gar-
zón per deixar el tema poc a
poc en l’oblit.

És una llàstima que, en un
moment de crisi econòmica,
estiguin més pendents de de-
fensar el seu ego partidista que
de buscar solucions als proble-
mes que patim. Si els ciuta-
dans tinguéssim la manera de
presentar una mena d’expe-
dient de regulació d’ocupació
dels partits polítics que ens re-
presenten, ben segur que més

d’un es posaria les piles. / PEP

DÍAZ. Barcelona.

La Tribuna de Santiago
Vilanova
● Quan sembla que com més
va pitjor, surt en El Punt l’arti-
cle Tribuna del 7 de febrer
d’enguany sobre Darwin,
Beuys i la crisi, escrit per San-
tiago Vilanova, i els ànims tor-
nen a remuntar-se, ja que l’he
trobat d’un pensament total-
ment analític que va al fons de
molts problemes actuals. Es-
tem bastant mancats de críti-
ques que toquin realment el
moll de l’os de la tan anome-
nada crisi actual. De tota la se-
va anàlisi, aquí, n’agafaré la
part d’en Beuys. Amb la frase
de Santiago Vilanova, «Que
siguin les avantguardes més
conscients de la societat civil i
no els banquers els nous prota-
gonistes de la història», penso
que s’ha tocat fons i ha estat

del tot oportuna.
Fins el mateix Beuys no ha

pogut defugir que ell fos sacra-
litzat i utilitzat per tots els
mercaders de l’art. Amb el
«sistema», poca broma, ja que
no en pots estar mai a fora,
sempre hi estàs a dins, per més
que vulguis restar-ne out.

Estic totalment d’acord amb
un dels lemes més coneguts
per Beuys, «cada home és un
artista». Però malauradament
el que tot sovint passa és que
molts artistes «d’ofici» no
pensen ni per un moment que
s’han d’autodefensar sense
xarxa amb les idees que propo-
sen d’avançada amb el seu art,
és a dir, sembla com si el repte
de «les lliures expansions fa-
cultatives individuals» no
comptés per res si abans no
obtenen subvencions amb el
vistiplau de les ideologies es-
tatals, i fan així el joc als ma-
teixos capitalistes que els han
de matar amb seguretats. La

mort més tangible per a la
creativitat rau precisament a
voler-la assegurar.

Gràcies, Vilanova, per la te-
va excel·lent Tribuna. / DOLORS

BOSCH. Girona.

La foto de família
● Mariano Rajoy ha hagut de
sortir davant els mitjans de co-
municació amb el suport dels
membres del comitè executiu
del Partit Popular, després de
la reunió, amb caràcter d’ur-
gència, per analitzar les reper-
cussions dels temes de corrup-
ció que afecten la seva forma-
ció política i que investiga el
jutge Garzón.

El lider del PP ha presentat
la investigació contra una cau-
sa contra el seu partit i ha asse-
nyalat que es troben en una si-
tuació d’indefensió absoluta
per les informacions d’una ca-
cera on han coincidit el mateix
Garzón i el ministre de Justí-

cia, Fernández Bermejo, orga-
nitzada per Bartolomé Molina,
secretari general del PP de la
localitat de Torres (Jaén) el
cap de setmana passat.

En circumstàncies normals
cap força política sortiria da-
vant els mitjans de comunica-
ció amb tanta solemnitat per
proclamar la seva innocència.
La foto dóna imatge d’unitat,
d’una família ben avinguda
però tot el món sap que aques-
ta imatge és falsa i no existeix
a dins el partit però que no té
altre remei que donar per pre-
parar-se davant les properes
eleccions que vindran.

Com passa sempre en políti-
ca només és una fotografia, tot
és imatge. / XAVIER SOLDEVILA.

Badalona (Barcelonès).

«Himnes de guerra per
un somni de pau»
● Camprodon va commemorar
el 70è aniversari dels fets his-
tòrics del febrer del 39 amb
una excel·lent organització.

El testimoni vivent d’un
grup de ciutadans majoritària-
ment octogenaris ens deixà
una empremta colpidora.

Vehicles antics, grups de re-
creacions històriques de dife-
rents destacaments militars,
genets a cavall, excursionistes
que seguiren a peu –durant
quatre hores– un dels camins
dels exiliats, varen confluir a
coll d’Ares, a l’acte oficial i
col·locació d’una placa com-
memorativa.

Un dinar d’autèntica germa-
nor, el menú tan escaient i el
clima de cordialitat aglutinaren
la gent amb gran harmonia.

Al capvespre, un gran con-

el lector escriu

Les cartes trameses a aquesta secció han de ser breus.
Tindran prioritat les que no excedeixin les 20 ratlles
mecanografiades i les que siguin d’actualitat. És
imprescindible que a l’original i als correus
electrònics s’hi facin constar el domicili, el telèfon i
el número del DNI o passaport de l’autor. No es
publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb
inicials. El Punt es reserva el dret de seleccionar-les i
resumir-les quan ho consideri oportú. Els textos
s’han d’adreçar a cartes@elpunt.cat

● Finalment la crisi financera ha desembocat
en recessió econòmica, les empreses han enge-
gat els plans de reducció de plantilla i en conse-
qüència es multiplica l’atur. El Banc d’Espa-
nya ha tornat a formular la necessitat de refor-
mes del mercat laboral, concretament abaratir
el cost de l’acomiadament. Les agrupacions
patronals hi estan d’acord.

Aquest és el panorama davant del qual molts
treballadors i treballadores es demanen quin
futur els espera i si poden fer alguna cosa per
evitar el pitjor. De fet, tal com estan estructura-
des les relacions laborals en aquest país, no
crec que els sindicats i treballadors tinguin cap
altra opció més efectiva que plantejar una vaga
general.

En canvi, realment estic molt defraudat per
la mania obsessiva de la patronal d’abaratir el
cost dels acomiadaments. Tenint en compte
que l’empresari té el poder de configurar el seu
negoci, em demano si la patronal catalana i es-
panyola no sap enfocar l’empresa amb una
perspectiva més positiva i emprenedora que
pensar quan li costaria acomiadar el personal
contractat. Seria com plantejar-se la viabilitat
de cada matrimoni tan sols en funció del cost
del divorci. Amb aquest plantejament crec que
no es pot anar gaire lluny, i potser allò més ur-
gent per iniciar una nova etapa de creixement
econòmic és una renovació profunda de la pa-
tronal, més que no pas de la plantilla de treba-
lladors. / JORDI MARTÍ. Sabadell (Vallès Occidental).

L’obsessió per abaratir l’acomiadament
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n un temps en què la crisi
econòmica sacseja tots
els àmbits de la societat,
el sector de la cultura és

un dels que en surten més malpa-
rats. Les administracions posen
l’ull en aquelles àrees que tenen
una repercussió més directa en el
benestar social, com són els Serveis
Socials i Ensenyament. Aquestes
dues àrees són les que ha prioritzat
l’Ajuntament de Tarragona a l’hora
d’aprovar un pressupost que retalla
un 35% la inversió a l’àrea de Cul-

E tura. S’ha passat dels tres milions
d’euros de què disposava l’any
2008 als dos milions que s’han
pressupostat per enguany. Una bai-
xada que la mateixa regidora de
Cultura, Sandra Coloma, reconeix
que repercutirà en la programació
cultural de la ciutat, tot i que espera
que a través de la inversió privada i
economitzant els recursos el pano-
rama sigui menys negre del que es
pugui esperar.

De moment ja s’han començat a
quadrar els números. El que en surt

més perjudicat és el Festival Inter-
nacional de Dixieland, un esdeveni-
ment consolidat –enguany arribarà
a la setzena edició– i que ha obtin-
gut un gran reconeixement en l’àm-
bit internacional per la seva singu-
laritat. Enguany s’hi invertiran la
meitat de diners que l’any passat
(es passa dels 140.000 euros als
aproximadament 70.000). Un fet
que, per més mans i mànigues que
es facin per intentar vendre un bon
producte, és evident que implicarà
una quantitat menor de concerts (al

Teatre Metropol només se n’hi ha
programat un) i, segurament, també
una menor qualitat de les actua-
cions. És innegable la dificultat per
gestionar un pressupost tan ajustat.
Però, conscients que la realitat és la
que és, cal demanar una millor pla-
nificació que eviti que festivals o
iniciatives culturals que han assolit
un prestigi com el festival de Dixie-
land acabin desguassant per l’ai-
güera. La distribució dels recursos
ha de ser ara més meditada que
mai.

Planificar millor la inversió cultural en temps de crisi


