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LA CRISI DEL CORONAVIRUS 

El soroll de les terrasses 

Vicente Alfaro 
L’Hospitalet de Llobregat 

De cop, des del dilluns 25 de 
maig hem passat a la plaça de 
Francesc Macià de l’Hospitalet 
de Llobregat de sentir un silen-
ci profund que deixava disfru-
tar del cant dels ocells a un so-
roll insuportable de gent cri-
dant a les terrasses dels bars. Es-
tem en estat d’alarma però cap 
terrassa compleix amb el 50% 
d’aforament establert per a la 
fase 1 ni tampoc amb l’horari. 
Hi ha fins i tot més taules del 
normal i han arribat a tancar 
passada la una de la matinada 
aquest dissabte. El pitjor és que 
a l’avisar la policia local ens res-
ponen que l’alcaldia permet 
màniga ampla en aquests te-
mes. En altres paraules, que les 
normes de civisme i control de 
soroll ambiental són de cara a 
la galeria però no efectives. Mai 
he entès com es van autoritzar 
quatre terrasses en un edifici 
de 200 metres de llarg. Tampoc 
entenc de què serveix el reial 
decret si després no se’n vigila 
el compliment. 

Gels als caixers  

Serafin Valladares 
Cangas del Morrazo 

És una vergonya que els caixers 
automàtics dels bancs no ofe-
reixin gel hidroalcohòlic per 
poder desinfectar-se les mans, 
mentre tots els establiments 
públics han sigut obligats a 
prendre aquesta mesura per 
poder treballar i prevenir la 
propagació del coronavirus. 
Un exemple clar van ser els su-
permercats, oberts quan nosal-
tres vam estar confinats, i sí 
que van prendre mesures: 
guants i gel hidroalcohòlic a 
les entrades. No obstant, al-
menys on jo visc, alguns bancs 
van tancar les seves oficines. 
Això sí, als seus treballadors els 
van protegir amb marques a 
terra perquè mantinguin les 
distàncies i limitant l’accés 
dels clients. 

Hi ha alternatives 

Esther Rodríguez 
Barcelona 

Pensava que aquesta pandèmia 
serviria a moltes persones per 
entendre com n’és d’important  
tenir salut i un entorn adequat 

per viure, però està clar que no 
hem après res com a societat. 
Amb el desconfinament els car-
rers es tornen a omplir, no no-
més de vianants i ciclistes, tam-
bé de cotxes i motos. Estudis ci-
entífics han demostrat que la 
contaminació ambiental i acús-
tica perjudica greument la nos-
tra salut, i Barcelona ja fa 10 
anys que supera els límits reco-
manats. Es tornen a veure cot-
xes amb una sola persona, mo-
tos d’un soroll infernal. Han 
tornat els clàxons i l’estrès. Els 
veïns no podem més, no volem 
tornar a aquesta antiga norma-
litat. Tots podem buscar alter-
natives. Som adults i podem 
prendre decisions responsa-
bles. Intenta posar el teu gra 
de sorra. 

Esquellots o mascareta  

Carlos Sabarich 
El Prat de Llobregat 

El so de l’esquellot serveix al ra-
mader per identificar i localit-
zar l’animal que el porta. Sobre 
aquesta base, podria proposar-
se, no com a obligació sinó 
com a moda, l’ús d’esquellot a 
aquells individus que es distin-
geixen pels carrers sense mas-
careta. Així, evitaríem topar en 
una cantonada amb algun 
grup de passejants repartidors 
de paraules, rialles i virus, o ser 
avançats sorprenentment per 
algun asfixiat i suós corredor. 
L’adminicle podria adquirir-se 
en model bàsic o personalitzat. 
S’esgotarien.

ble. Potser els seus articles sobre 
la Nova Cançó, que seguia dia a 
dia i a la qual va dedicar diversos 
llibres, són la seva aportació més 
coneguda. I tot allò era molt 
pròxim a l’eslògan Llibertat, am-
nistia i estatut d’autonomia, que va 
unir l’oposició democràtica al fi-
nal de la dictadura.  

Però també sabia que la protes-
ta havia de desembocar en una de-
mocràcia en què serien necessaris 

partits forts que encarnessin els 
grans corrents d’opinió. I aquesta 
és una altra faceta de la seva per-
sonalitat ja que, com a amic i con-
fident de Joan Reventós, va tenir 
molt a veure amb l’evolució de 
l’esquerrà Moviment Socialista de 
Catalunya (MSC) a Convergència 
Socialista, al PSC-Congrés i final-
ment a la federació del socialisme 
català amb el PSOE. Per ell conec 
les espinoses interioritats d’a- 
quell moment. Garcia-Soler va 
ser clau en la mutació d’un socia-
lisme radical en un partit ampli i 
plural que es va federar amb el 
PSOE i va entroncar –no sense cert 
trencament– amb la socialdemo-
cràcia europea. 

Garcia-Soler va crear l’oficina 

H
a mort, als 73 anys, 
Jordi Garcia-Soler. 
Va començar a es-
criure als 17 anys i 

des d’aleshores va estar lligat 
–des de posicions diferents– al 
món periodístic. I continuava 
escrivint fins a poques hores 
abans de morir d’un atac al cor 
diumenge passat. 

Garcia-Soler ha sigut, abans 
que res, un home afable, culte, 
d’una curiositat universal. Un 
testimoni excepcional de la 
Barcelona progressista i del 
moviment catalanista des dels 
60. El seu programa Conversa 
amb..., d’entrevistes a fons amb 
personatges tan rellevants com 
diferents a Catalunya Ràdio, 
serà clau per analitzar la nos-
tra història recent. 

Garcia-Soler va fer de perio-
dista, de cronista, però també 
va ser un home compromès. 
Era una personalitat amb mol-
tes facetes impossibles de resu-
mir. N’escolliré tres.  

La primera és la de cronista 
de la joventut dels 60 i dels 70 
que va despertar a la vida junta-
ment amb la protesta demo-
cràtica i la reivindicació catala-
nista. Garcia-Soler –des de Serra 
d’Or, Tele-Exprés i fins i tot La Van-
guardia gràcies a la seva amistat 
amb Horacio Saénz-Guerrero– 
va ser un cronista d’aquell mo-
ment en el qual tot estava per 
fer i es creia que tot era possi-

de premsa del PSC i la va dirigir 
fins al 1982, fins que Reventós 
va ser nomenat ambaixador a 
París pel primer Govern de Feli-
pe González. Després va conti-
nuar vinculat al PSC des d’al-
tres posicions. Va ser membre 
del consell de la Corporació Ca-
talana de Mitjans de Comuni-
cació. Però una de les seves qua-
litats –difícil de trobar– era que 
la seva militància no el va fer 
perdre ni l’enginy ni la inde-
pendència de criteri. 

La tercera faceta a destacar és 
que el seu catalanisme radical 
anava unit a la convicció profun-
da que l’autogovern català no-
més podria donar fruits en el 
marc d’una Espanya establerta i 
constitucional. Si el catalanisme 
se separava de l’esquerra espa-
nyola –per greus que fossin els 
errors de Madrid–, al final tot 
aniria en detriment de l’autogo-
vern i de la democràcia. Per això 
creia que l’independentisme era 
un camí equivocat, cosa que no 
va deixar de comportar-li disgus-
tos amb amics de molts anys. I 
per això no va dubtar a defensar 
les tesis de la tercera via: ni 
immobilisme, ni separatisme. 

Garcia-Soler va defensar les 
seves idees, però també va ser 
un gran advocat de la plurali-
tat. Intuïa, potser perquè va co-
mençar a escriure en plena dic-
tadura, que només un país plu-
ral pot ser lliure i pròsper. H

Jordi Garcia-Soler, cronista 
de la Barcelona progre

Va estar molt pròxim 
a Joan Reventós 
i era defensor de 
la ‘tercera via’

Mor l’historiador de la Nova Cançó
Joan  Tapia
PRESIDENT DEL COMITÈ EDITORIAL

33 Jordi Garcia-Soler, fotografiat al seu despatx, en una imatge d’arxiu.
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¿Li sembla bé  
que ERC faciliti  
la pròrroga de 
l’estat d’alarma?

Sí, 78,8% 
No, 21,2%

LA  PREGUNTA  DE  
SER CATALUNYA  
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Pot participar en l’enquesta cada 
dia a través del WhatsApp d’Aquí, 
amb Josep Cuní, al 626.574.036,  
o a la web d’EL PERIÓDICO

@JosePedrosa88:   
Em sembla bé que ERC 

torni a la política amb cap  
i pensi en el bé comú de tots  
els catalans

Joan Rodríguez: Després 
del que hem passat, millor 

allargar-lo per seguretat
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