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A hir va ser el meu sant i
hovaigcelebrar.Estàel
mon per guardar el ca
viar per a les ocasions i
el xampany francès a la

nevera! Si aquest dissabte nit fins i
tot vaig celebrar a Badalona l’ascens
deL’HospiaSegonaB(comsipujael
Terrassa)!
Vostè em convida aquest agost a

un homenatge a Carmen Polo i allà
em té, donantho tot.
Avui podria deixar anar “ara ja em

puc morir” després de llegir La Ter
rassadeJoandeSagarraenlaqualco
mentavaqueJuanMarsévoliaconvi
darme a una copa, llegia les meves
columnes i fins i tot el distreien.
Doncs d’això res perquè soc man

drós i aquests no són dies per pom
pes! I sense víduadenegre...
Els amics creuen que és una llàs

tima que no hagi arribat a conèixer a
unhomealqual tantadmiravadesde
mig segle enrere. Per la seva fidelitat
aCatalunya i el compromís amb l’es
criptura, tanvaluósenaqueststemps
de farsants.

Opino el contrari: un estàmésben

preparat per encaixar insults –o ets
faixadoro fi estilista, emricdelGran
Price en vista de les hòsties que
cauen a les xarxes, encara que ni hi
soc ni se m’hi espera– que per rebre
aplaudiments.
Disgustarlesnòvies,SergioRamos

o els enemics és senzill. El complicat
és agradar persones a qui admires
perquè t’entra el dubte de si les de
fraudes i acabes obligat a nedar con
tra corrent, acció fatigant fins i tot a
Calafell davant el sanatori o al carrer
Legalitat, escenari d’un crim, el de
Carmen Broto, dona amb caràcter,
bon fons i aixòqueanomenavenvida
alegre encara que vist el seu final ho
fosmenys.
Si hagués sabut que Juan Marsé

esperavaalgunacosa,m’hauria tapat
al burladero i li hauria deixat anar:
“Surti vostè a escriureles que per a
alguna cosa és el maestro de les lle
tres i el mariscal dels contes sobre la
mili”. Hauríem acabat malament i
en llocd’unescopesm’hauriaditque
soc la millor ploma de Barcelona
després del granEscamillo.
Ja ho diu una íntima: comus agra

den als periodistes certes pràctiques
orals! Alguna cosa hi ha però un dia
és un dia –i el meu dia és avui, torni
vostèdemà–imésara,quanhihapoc
a celebrar i tot sembla una immensa
pèrdua.
Jo no dic que entre deu milions

d’euros i el meravellós obsequi dels
Juanitos –com un oncle estimat que
em portava a Sarrià de nen– prefe
reixi el segon, però la fibra me l’han
tocada imolt.
Unpijoaparte agraït.c

Elmillor regal
de lamevavida

Cop fatal a la temporada turística

E ls rebrots de la Covid19 a Espanya, i especial
ment a Catalunya, en plena temporada estiuenca
poden enfonsar definitivament aquest any el pri
mer sector econòmic del país, que és el turístic.
Salvar el turisme era clau per reduir l’impacte de

la pandèmia en el retrocés del producte interior brut (PIB) i
en l’ocupació. A hores d’ara queda poc per fer, ja que amb
prou feines hi ha temps per reaccionar.
La deficient gestió sanitària per combatre el repunt de les

infeccions de la Covid19, així com la falta de responsabilitat
en alguns sectors de la població, ha provocat que Espanya –i
Catalunya molt especialment– sigui un dels territoris euro
peus onmés proporció de casos es re
gistren per nombre d’habitants.
Per salvar la temporada turística

s’hauria d’haver reaccionat amb una
política de comunicació ràpida i efi
cient davant l’opinió pública interna
cional per contrarestar l’impacte ne
gatiu dels rebrots de la Covid19 en la
imatge del país. Però això, inexplica
blement, tampoc no s’ha fet: ni a Ca
talunya ni a Espanya. La falta de reacció de les autoritats
públiques davant la pandèmia està agreujant els seus efectes
sanitaris i econòmics.
L’any passat van visitar Espanya 84 milions de turistes. El

valoreconòmicdirecte i indirectequevagenerarel turismeva
ser superior als 160.000milionsd’euros, quesuposael 18%del
PIB, i va donar feina a més de tres milions de persones. En
guany no s’arribarà ni de lluny a aquestes xifres. El desastre
turístic pot ser colossal. Exigirà un important desemborsa
ment d’ajuts públics per sostenir les empreses del sector i
aconseguir que, amb sort, puguin remuntar l’any vinent. El
teixit productiu i les infraestructures del sector s’han deman
tenir a la superfície per evitar danys majors. La pròrroga dels
ERTO a partir del 30 de setembre, als que estan acollits més
d’unmilió de treballadors, bàsicament del sector turístic, s’ha

de prolongar inevitablement fins a final d’any o fins a la Set
mana Santa pròxima, que és quan poden començar amillorar
les coses. No és estrany que laUEhagi previst que el 25%dels
seusajuts (35.000milionsd’euros) siguinperal sector turístic.
França ha aconsellat els seus ciutadans que no visitin Ca

talunya, on el turisme francès és precisament el majoritari,
per “la degradació de la situació sanitària”. Bèlgica prohibeix
viatjar a Lleida i Osca i també recomana no visitar Catalunya.
Noruega exigeix una quarantena de deu dies per als viatgers
procedents d’Espanya mentre que el Regne Unit l’ha esta
blerta en 14 dies. Són decisionsmolt negatives per a la imatge
del país i el seu impacte s’estén com una taca d’oli al conjunt

de l’opinió pública mundial i als mi
lions de turistes potencials que en
cara hagués pogut rebreEspanya. Les
decisions de França i el Regne Unit
són especialment perjudicials, ja que
juntament amb Alemanya són els
principals emissors de turisme cap al
nostre país. El Regne Unit, en con
cret, n’és el principal emissor. El 2019
van visitar el país més de divuit mi

lions de britànics, que hi van gastar 17.986milions d’euros.
La negociació de la ministra d’Exteriors espanyola,

Arancha González Laya, amb el seu homòleg del Regne Unit
per intentar salvar com mínim el turisme britànic a les Ba
lears i les Canàries és unamesura d’emergència. Però no n’hi
ha prou. ElGovern central, laGeneralitat, així com la resta de
les comunitats autònomes i el sector turístic en el seu conjunt
hauriend’articular immediatamentuna campanyaper comu
nicar a l’opinió pública internacional que a Espanya els brots
de la Covid19 es mantenen sota control, que s’adopten les
mesures de prevenció necessàries i que és una destinació se
gura per a les vacances dins del risc general que hi ha a tot el
món, amb el qual cal conviure fins que no hi hagi una vacuna.
Per la seva importància per a l’economia i l’ocupació cal in
tentar salvar el que es pugui de la temporada turística.c

TV3, un futur ambmés ombres que llums

Des del seu naixement el 1983, TV3 ha exercit un
paper essencial en la promoció i difusió de la llen
gua i la cultura catalanes, i en el seu ús potencial
coma eina al servei del poder polític. En la seva ja
llarga trajectòria, l’emissora pública catalana s’ha

consolidat,peròviumomentsdifícils ambun incert futur.
TV3 téuna audiència cada vegadamés envellida, l’espectador

ha canviat d’hàbits i només els informatiusmarquen la diferèn
cia. Comque el seu pressupost es gestiona a través de la Corpo
racióCatalanadeMitjansAudiovisuals
juntament amb el de Catalunya Ràdio,
resulta impossible saber què li costa a
cada català la seva televisió pública.
Amb el Govern tripartit hi va haver un
contracte programa que Artur Mas no
va renovar malgrat que tothom consi
derava que era el millor instrument
pressupostari,aixíquearaTV3notéau
tonomiaihadenegociarcadaanydeze
roambelgovernde torn.L’anypassat laCCMAvarebre230mi
lionsd’eurosaquècalafegirels ingressosperpublicitat,quedes
présdecideixcomreparteix,sempresotalatuteladelParlament.
La crisi del coronavirusha tingutun impactedirecte en la cai

guda de la publicitat, que ha baixat gairebé un 50%, pel que la
cadena ha hagut de tornar a trucar a la porta del Govern per in
tentarquadrarelpressupost.LaCCMAtéunportalonexplicaon
icomgastaelsdiners,perònoelscontractesensimateixos.Això
resulta especialment important quan lamajoria dels programes

demésèxitestanrealitzatsperproductoresexternes,algunesde
les quals fins i tot gestionen les corresponsalies. El 29% de les
hores programades perTV3 sónproduïdes per empreses exter
nes, algunes dirigides per professionals que han tingut o conti
nuentenintvinclesamblacadena.
TampocnoajudaaquadrarelsnombresdeTV3ide larestade

canals de laCCMAunaplantilla inamovible i envellidadegaire
bé2.400treballadorsque l’anypassatvacostar 172milionsd’eu
ros. Una plantilla similar a la d’Atresmedia i de Mediaset, que

produeixenper a totEspanya.Aprimar
aquestes xifres podria convertirse en
una qüestió traumàtica, però el cert és
que el pagamentde lesnòmines suposa
el50%delpressupostde laCCMA.
TV3presumeixdesdefamesosdeser

la cadena líder aCatalunya.Unaveritat
a mitges perquè la suma de la resta de
canals supera amb escreix la quota de
pantallade l’emissoracatalana.Ésadir,

hihaméscatalansqueconsumeixen televisionsespanyoles.
SobreelseufuturplanejatambéelconflictepolíticentreJxCat

iERC,quefaque l’equipdegovernde laCCMAfacidosanysque
té elmandat esgotat. Fa vuitmesos es va canviar la llei per refor
mar la cúpula, però ni així. L’intent fracassat de la presidenta en
funcions, Núria Llorach, de fer fora el director de Catalunya
Ràdio, Saül Gordillo, ha estat l’últim enfrontament entre nacio
nalistes i republicans, coneixedors de la importància de contro
larelsmitjanspúblicsa lesportesd’uneseleccions.c

Les decisions de França,
el Regne Unit i Bèlgica fan
malbé la imatge d’Espanya
com a destinació segura

La caiguda d’ingressos,
rejovenir la plantilla i la
lluita pel control polític,
desafiaments de la cadena

Joaquín Luna

Faci com jo i doni’s un
homenatge: no sóndies
per guardar el xampany

per a una ocasió
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