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Tot queda a casa

M
anuel Vázquez 
Montalbán va qua-
lificar Madrid 
d’«immensa ter-
túlia de fonts ge-

neralment ben informades». A 
Catalunya, des del 1990, dispo-
sem del setmanari El Triangle, 
en el qual, durant els seus anys 
més joves, la sàtira va anar sem-
pre acompanyada de primícies 
que difícilment serien després 
acollides per la premsa oficial. 
El Triangle va néixer com una 

molt seriosa i gamberra agència 
d’informació de «conya i canya» 
especialitzada a treure a la llum 
els draps bruts del pujolisme, 
així com els d’altres tèrbols tri-
pijocs de l’època. 

Abans-d’ahir, com qui rep la 
visita d’un parent llunyà, em va 
arribar al mòbil una notícia pu-
blicada a El Triangle que explicava 
que dels 6.000.000 d’euros que el 
Departament de Cultura havia 
entregat el 10 de juny  –«dia 
històric», segons la fulminada 
consellera Vilallonga– a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA) per «promoure 
noves obres audiovisuals i cine-
matogràfiques catalanes i fer 
més visible la nostra llengua i el 
nostre patrimoni cultural en els 

nostres mitjans de comunica-
ció», 1.350.000 euros, gairebé 
una quarta part del pressupost 
total, van anar a parar a Arena 
Sport Media SLU per a la produc-
ció del futur programa Nexes, pre-
sentat per Jordi Basté i Mònica 
Terribas, una senyora que només 
12 dies abans de la firma del con-
tracte havia anunciat la seva 
marxa de Catalunya Ràdio per 
irresolubles discrepàncies amb 
el director de l’emissora. 

Ja posat, vaig portar a la pan-
talla de l’ordinador altres titu-
lars del ja citat setmanari, on 
vaig poder llegir que Oriol Jun-
queras segueix convençut que la 
decisió del Tribunal Suprem va 
ser una sentència contra tot Ca-
talunya, que Quim Torra està ca-

vil·lant què fer amb el presumpte 
50% de vots independentistes del 
pròxim Sant Valentí i... que la 
sortosa CCMA havia firmat tam-
bé un contracte per 2.159.815,05 
euros amb El Terrat Gestiones 
XXI, productor del grup audiovi-
sual Mediapro del magnat Jau-
me Roures, per fer 10 capítols de 
L’última nit del karaoke, que sona a 
patrimoni cultural japonès. 

Si sumem les dues quantitats, 
resulta que 3.509.815 dels 
6.000.000 es destinen únicament 
a dues produccions, mentre els 
altres 33 projectes seleccionats 
s’hauran de repartir les engru-
nes del banquet a raó d’uns 
75.000 euros per càpita. Els pro-
meto no parlar de TV-3 en les 
pròximes setmanes: és com regar 
pedres a l’espera que brolli una 
flor impossible. Sempre se supe-
ren a si mateixos. H

Peccata minuta
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Díaz

S
i el feminisme que 
practico només m’a -
porta solucions a mi 
mateixa, no em ser-
veix. Perquè al que 

aspiro és a fer canvis estructu-
rals, variar les dinàmiques, dina-
mitar els espais de poder tal 
com els entenem. Sí, potser 
aquestes aspiracions només po-
den portar a la frustració, a curt 
termini, però no se m’acut una 
altra manera de fer-ho. Potser, 
fins i tot, ni tan sols seré jo qui 
es beneficiarà de les qüestions 
que batallo i plantejo en l’ara i 
l’aquí. És més que probable. Pe-
rò perquè jo em plantegi certes 
coses, també n’hi van haver que 
van adobar un camp que no van 
trepitjar mai. Treballo, doncs, 
per a les dones que encara no 
 conec i que trobaran menys re-
sistències de les que jo he tro-
bat. De la mateixa manera que 
jo n’he trobat moltíssimes 
menys que les que ens han pre-
cedit. Funciona així, i és així 
com jo ho entenc. 

 
SI EL FEMINISME,  si la 
lluita per la igualtat, no va 
acompanyada de la consciència 
de classe i la igualtat d’oportu-
nitats, no em serveix. Aquesta 
ha estat sempre una ambició 
del feminisme de qualsevol èpo-
ca, que pretenia màxims que 
transcendia la pròpia lluita fe-
minista. Perquè el feminisme 
de les privilegiades no ens fa cap 
falta: seran llegides com a privi-
legiades, no com a feministes. El 
feminisme del curt termini no 
serveix, vist amb perspectiva, 
perquè un cas d’èxit, individu-
al, no aprofundeix en les discri-
minacions estructurals. Les vo-
reja puntualment, però no les 
confronta. Sense la col·lectivitat 
no ens en sortim, i si no ens en-
fortim com a grup i ho fem de 
forma individual, els resultats 
no canviaran res. Sí, potser can-
viaran el nostre futur. El nostre, 
personal. I potser el fet que la 
nostra experiència canviï ja és 
en si un precedent en la lluita 
col·lectiva. Però no serà prou. 

Si cada vegada que una dona 
té una oportunitat no l’aprofita 
per empoderar les dones que té 
al seu voltant, estarem deixant 
escapar un tren. I ja ho entenc, 
que els esforços que hem de fer 
són titànics, i que potser els vo-
lem gaudir, i que els objectius 
individuals són més assequi-
bles. Però ens fem un flac favor, 
i a aquestes alçades no ens els 
podem permetre. H

Lluita per la igualtat

Col·lectivitat
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Bassat

P
oques vegades ha co-
mençat la tardor a 
Barcelona amb tan-
tes incògnites. ¿Con-
trolarem la pan dè -

mia? ¿Tornaran a obrir els bars 
i restaurants? ¿Podrem tots tor-
nar a relacionar-nos els uns 
amb els altres? I aquestes no 
són les úniques preguntes. ¿Mi-
llorarà el clima polític? ¿Es vo-
tarà la destitució de la junta del 
Barça? ¿Es farà el necessari per-
què la situació econòmica no 
empitjori més? M’agradaria te-
nir respostes per a totes, espe-
cialment per a les que tenen a 
veure amb la nostra salut i la 
nostra vida. Però no en sabem 
prou. Els metges són 
els primers que ho 
diuen. Tot i que molts 
atribueixin l’inici de 
la pandèmia a les cau-
ses més peregrines: 
que l’han creat els ma-
teixos laboratoris o 
multinacionals que 
esperen enriquir-se 
amb això, que si darre-
re hi ha la mà d’algun 
polític corrupte i bar-
baritats com aquestes, 
fruit de la imaginació 
d’alguns mal infor-
mats o mal intencio-
nats. Sòcrates va fer 
famosa la frase «No-
més sé que no sé res» i 

era un savi. No pretenguem no-
saltres saber més que els met-
ges i fem-los cas. Evitem les 
aglomeracions, utilitzem la 
mascareta i tinguem pacièn-
cia, perquè es trobarà una solu-
ció en forma de vacuna.  

On crec que se’ns acaba la 
 paciència és en el tema polític. 
Ni dono ni trec la raó als inde -
pendentistes, mentre siguin 
demòcrates, però tot té un 
temps en la vida. I crec que ja 
s’han dedicat massa anys al 
monotema, descuidant totes 
les altres coses, com si aconse-
guint la independència, tota la 
resta anés a arreglar-se sola. 
Hem perdut el lideratge 
econòmic d’Espanya. Madrid 
ens ha passat per davant a tal 
velocitat, que ja l’estem per-
dent de vista. Hem perdut el li-
deratge cultural. Ja no som els 
més europeus d’Espanya. El 
nostre cine i el nostre teatre es-

en universitats que pràctica-
ment garanteixin llocs de tre-
ball que completin els seus es-
tudis i en la Formació Professio-
nal, que no es pot descuidar. 
Només amb gent més prepara-
da tirarem endavant. I recol-
zant els creadors d’ocupació, 
que són les empreses i els em-
presaris. Barcelona necessita 
una nova campanya interna 
d’imatge que ens torni l’opti-
misme i el sentit de pertinença, 
que ens recordi que el nostre 
clima continua sent excepcio-
nal i la nostra gastronomia 
també, quan puguem tornar a 
gaudir-ne. I que la seguretat sa-
nitària és com la dels països 
mes avançats. 

Preparem-nos per tornar a 
rebre el turisme la temporada 
vinent i continuem organit-
zant congressos que ens portin 
riquesa a la nostra ciutat. Ho 
necessitem tots, des de la res-

tauració i els hotels 
als comerços i els ta-
xis. I sobretot ho ne-
cessita la nostra mo-
ral, que ha caigut per 
terra. La pandèmia 
passarà, els polítics 
comprendran que si 
no són capaços de mi-
llorar les coses, no els 
tornarem a votar, 
igual que els dirigents 
del Barça. I posem-nos 
a treballar a fons, do-
nant el millor de no-
saltres mateixos, no 
només per tirar enda-
vant la nostra família, 
sinó també el país. H 
Publicitari.

Moral per terra

Incògnites a Barcelona
Ja s’han dedicat massa anys al monotema, descuidant totes les altres coses

tan patint, igual que els nostres 
museus. Màlaga ens supera en 
art contemporani; Madrid, en 
totes les altres coses, i Bilbao, 
amb el seu Guggenheim, en 
atractiu per als visitants. Per 
cert, ¿han anat recentment a 
Bilbao? La ciutat està especta-
cular, neta i amb el trànsit ben 
organitzat. Els seus parcs són 
una meravella, cuidats amb cu-
ra, clar que no fa falta regar-los 
massa, però fa goig veure’ls i 
passejar-hi. I, malgrat el coro-
navirus, hi ha vida a la ciutat.  

 
LA SITUACIÓ  econòmica 
 ha de solucionar-se. Comprenc 
que s’ha d’ajudar el que més ho 
necessita, però ¿què és millor, 
donar el peix o la canya de pes-
car? Jo no en tinc cap dubte, el 
peix s’acaba molt de pressa, és 
insostenible, en canvi la canya 
de pescar és per sempre. Hem 
de formar molt millor els joves, 


