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a és ben estrany, que es faci una
taula de diàleg (ara sí, ara sí, ja és
aquí, ja és aquí) però que només es

pugui parlar de segons què (Pedro Sán-
chez ja va deixar clar dilluns a TVE que
del referèndum res de res) i que no s’hi
pugui asseure segons qui (Aragonès –o
La Moncloa?– va excloure ahir els mem-
bres proposats per JxCat). No fa bona
pinta aquesta taula de diàleg, escrivia
ahir al final de l’article en aquest mateix
espai. Doncs avui la fa pitjor. A la prime-
ra taula de diàleg (se’n recorden,
d’aquell 26 de febrer del 2020?) s’hi po-
dia asseure qui decidissin els partits. En
aquesta es veu que no. A la primera hi
eren els dos presidents, Torra i Arago-
nès. Avui sembla que no; que Sánchez i
Aragonès es reuniran primer ells dos
sols i després passaran a saludar les de-
legacions però no es quedaran a la re-
unió. No fa bona pinta. Ni el cop de puny
d’Aragonès (que és capaç de tancar-se

J “ERC i JxCat
governen junts però
no s’asseuen junts a
la taula de diàleg?
No em diguin que no
és ben estrany

un cap de setmana en una masia amb
Jordi Sànchez i tancar ells dos sols un
pacte de govern i ara, en canvi, no po-
den seure junts a la taula de diàleg) ni
les relacions entre els dos socis de go-
vern, que si ja no eren prou complicades
després del ridícul fet amb l’aeroport
(aquell primer anunci eufòric fet pel vi-
cepresident Puigneró em sembla cada
cop més estalviable), ara ni ells matei-

xos deuen saber avaluar com estan.
S’asseuran junts a governar i no s’as-
seuran junts en una taula de diàleg on
es parla del principal problema polític
que té aquest país? Serà estrany, si més
no. Tan estrany com que a la reunió
d’avui a Palau només hi hagi membres
del PSOE, de Podem i d’ERC, que no
deixen de ser totes elles formacions que
van signar el pacte d’investidura de Pe-
dro Sánchez. Potser és que finalment
era això i ja els està bé a tots, als que hi
són i als que no hi són. No ho sé. Hi ha
qui llegint-me suposo que dirà allò que
sempre tiro aigua al vi. Segur, però, que
no han estat ells mateixos, els qui s’han
anat tirant l’aigua per sobre, amb tant
de càlcul partidista –els uns i els altres–
i tant de secretisme sobre una trobada
de la qual encara no sabem l’ordre del
dia? El que em sap greu és que només
en sé veure un, que tregui profit
d’aquesta situació. I és Pedro Sánchez.

La taula de la discòrdia
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Les cares de la notícia

El Petit de Cal Eril ha tret nou disc aquesta mateixa
setmana, el vuitè de la seva discografia, titulat
N.S.C.A.L.H., i el presenta avui en el marc del Mercat
de Música Viva de Vic, que celebra la seva 33a edició
entre avui i dissabte.

RESPONSABLE DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UE

Presenta disc a Vic

El Fons Europeu de Pau servirà per pagar les missions
europees, però també per subministrar armes a tercers,
a través d’un organisme opac, sense que se sàpiga tam-
poc com es controlarà l’ús de les armes, ni l’exigència de
respecte als drets humans als governs que les rebin.
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Servei insuficient
Isaías Táboas

Armes europees
Josep Borrell
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Joan Pons Vilaró

L’evolució de la pandèmia ha permès la progressiva
recuperació de la mobilitat dels ciutadans, però la
lentitud de Renfe ha deixat el servei en condicions
precàries, amb les freqüències reduïdes, els trens
plens i molts ciutadans havent de triar el cotxe.

PRESIDENT DE RENFE

MÚSIC

De reüll.Emma Ansola

La coalició
enemiga

a no calen culpables, sinó salvadors. Algú que arregli
aquest desori en què s’ha convertit el govern d’ERC i

Junts. Fa mesos i mesos que se’n parlava, de la taula de
diàleg, i fa pocs dies es va optar per rebatejar-la amb un
canvi de complement i passar a anomenar-la taula de
negociació, però ara resulta que, més enllà d’això, no hi
havia res més, el govern de coalició tenia tots els deures
per fer. Durant tot aquest temps ni han parlat de
l’agenda, ni de l’ordre del dia, ni dels membres de la

delegació catalana, ni de res. Mesos
i mesos mirant-se de reüll i han
acabat guenyos. En un context en
què la repressió s’agreuja i en què
els efectes de la crisi econòmica a
causa de la Covid faran aflorar més
llars trencades, ERC i Junts no han
estat capaços de pactar entre ells ni
tan sols els membres de la
delegació catalana. Aragonès no ha

donat un cop d’autoritat, sinó de desesperació 24 hores
abans de la trobada i Sànchez, el negociador, ha tret i
amagat les cartes que porta marcades i ha fet posar
nerviós fins i tot membres del mateix partit. I tot amb
quin objectiu? Beneficiar el país? No, més aviat derrocar
l’adversari. Junts i ERC s’han exposat massa aquest cop
i han demostrat tota la seva vulnerabilitat i febleses amb
mitges veritats i jocs malabars. Són enemics i així no es
pot governar en coalició.

J

S’han passat
mesos
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Papageno a la Pica
d’Estats
b A Praga, Kafka freqüentava
una fusteria on hi aprenia l’ofici.
La seva gran il·lusió era deixar
l’oficina, l’advocacia, l’escriptura,
i anar a viure a Palestina per fer-
hi de fuster. Se sentia com atra-
pat en una gàbia i tenia la sensa-
ció que, anés on anés, sempre
duia els barrots amb ell. Deia que
hi ha gent que tem la llibertat, i
s’estimen més amagar-se darrere
els barrots que ells mateixos han
construït. Amb el confinament
forçós, moltes persones, majori-
tàriament urbanites, han desco-
bert que vivien engabiats i han
conclòs que una manera ràpida
d’assolir la llibertat era llançar-se
a la conquesta de la naturalesa
–mal calçats, mal equipats i mal
educats–, cercant els indrets
més alts, recòndits, salvatges i
solitaris, sense ser conscients
que enlloc no poden deixar de
carregar la gàbia que els atrapa,
com Papagenos erràtics. El resul-
tat ha estat la invasió, massifica-
ció i degradació d’espais natu-
rals, munts de deixalles i aug-
ment insuportable dels rescats a
l’alta muntanya.
SALVADOR TARRADAS
Gualta (Baix Empordà)

Ceràmica a la
Fundació Mascort
b L’exposició 1.000 anys de ce-
ràmica catalana. Celebrant els
40 anys de l’Associació Catalana
de Ceràmica, a la Fundació Mas-
cort, mostra quasi 300 peces
d’entitats diferents. La celebra-
ció del 2020 s’ha traslladat al
2021. Ordenada cronològica-
ment, però sobretot per tècni-
ques i ús de cada peça, l’exposi-
ció ocupa els dos pisos de la Ca-
sa Galibern de Torroella de Mont-
grí. A la visita guiada a càrrec de
Josep A. Cerdà, cocomissari de
la mostra, ens va fer conèixer di-
ferents tipus de ceràmica amb
trossos trencats de peces diver-
ses, per a després poder apre-
ciar les diferències entre pisa i
terrissa o bé amb la peça que es-
tava pintada per imitar la porce-
llana o la porcellana mateixa.
Després vam recórrer les dife-
rents sales, i vam entendre millor
cadascuna de les peces exposa-
des. Una mostra que mereix una
visita, per a aquells a qui els
agrada la ceràmica o que en vo-
len conèixer la història.
EULÀLIA RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí i l’Estartit
(Baix Empordà)
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