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2020, UN ANY DE 332 DIES
DE LA INFECCIÓ DEL CORONAVIRUS AL VACCÍ: L’ANY MÉS DIFÍCIL DE TOTS
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VICENT 2020: UN ANY TAMBÉ
PARTAL DE PANDÈMIES POLÍTIQUES
Dimecres, 30 de desembre de 2020
La gestió nacionalista i militarista del govern de Pedro Sánchez ha
repercutit en un fiasco perillós
El 2020 tot, absolutament tot, ha quedat
marcat per la pandèmia ocasionada per la
covid-19. També la gestió política. La de tots
els governs del planeta. Inclosos, per tant, els
nostres, el d’Andorra i els tres governs autonòmics, l’espanyol i el francès. Amb una característica ben especial i remarcada en el cas
del govern espanyol: costa trobar cap gestió
de la pandèmia enlloc del món que haja estat
tan erràtica i tan nacionalista. El temps ho
pot (gairebé) tot. Però aquella eclosió de
banderes espanyoles i militars desplegats
pel carrer, com si es pogués matar el virus a
canonades, serà molt difícil d’oblidar. Pedro
Sánchez, fidel al seu transformisme polític,
va mostrar la cara més autoritària de totes,
gairebé en l’extrema dreta, aplicant un 155
general que desfeia l’estat de les autonomies
i ho recentralitzava tot, absolutament tot,
en les seues mans. El caos que va emergir
d’aquell nacionalisme sanitari va ser tan
monumental que ell, sempre pendent de
sobreviure per damunt de tot, va decidir
d’imprimir un segon gir tan sec i radical com
el primer. Va passar el mort, els morts també,
a les comunitats autònomes i va jugar a ser
el salvador, el qui tot ho feia bé, mentre les
autonomies, les unes millors que les altres,
anaven fent com podien, sense diners i sense
material per a fer front a la crisi més gran
des del final de la guerra del 1936-1939. El
macroadhesiu amb la bandera a les capses de
vaccins tanca simbòlicament un any que va
començar gairebé amb proclames castrenses
i uniformes militars allà on la gent esperava
trobar-se bates de metge.

Les tres comunitats autònomes es van veure
d’aquesta manera sumides en un caos que
al març, l’abril i el maig va tenir proporcions bíbliques. Tant el president Puig com
el president Torra es van llançar de manera
frenètica a trobar on fos, i portar com fos,
bates, màscares i el material que calia per a
uns hospitals completament superats i en
perill. Tots dos, sobretot el president Torra,
però també la presidenta Armengol van ser
durs a l’hora de reclamar mesures extremes
de contenció dels contagis. Mesures que van
ser cruelment ridiculitzades per un executiu
espanyol i pels seus mitjans afins que han pilotat la pandèmia en tot moment amb els ulls
posats en la política més que no en la sanitat.
I va passar que, de manera sistemàtica, les
propostes que feia el president Torra a les
reunions amb Sánchez dels tres presidents,
el president basc, el president gallec i els de
les autonomies espanyoles un dia eren ridiculitzades o presentades com un perill del
nacionalisme radical català i al cap de quinze
dies eren adoptades sense ni tan sols oferir la
disculpa més elemental.
Això no estalvia, ni pot estalviar, les crítiques a l’acció dels propis governs catalans.
En el cas de la Generalitat Valenciana i del
govern balear, els presidents Ximo Puig i
Francina Armengol de seguida van decidir
de manar i van reduir els socis a pràcticament res. Una situació que va ser molt més
complexa en el cas de la Generalitat de
Catalunya. Les males relacions entre Junts
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i Esquerra i un pacte de govern que lligava
de mans el president Torra van impedir
la destitució o la dimissió de consellers
d’Esquerra Republicana que semblava impossible d’evitar. Especialment, del conseller El Homrani, per la nefasta gestió de
les residències, i de la consellera Vergés,
al capdavant de Salut. Les tensions entre
socis van minar l’autoritat del president de
la Generalitat al mateix temps que la seua
figura creixia en reconeixement popular.
Quan Espanya el va inhabilitar, deixant la
Generalitat sense president en un moment
així de difícil i complicat, el desconcert es
va notar immediatament. Però la prioritat
de la pandèmia espanyola era la mateixa de
sempre: minar el projecte independentista, reduir-lo a la mínima expressió. I això
passava per davant de l’altra pandèmia i de
les òbvies responsabilitats sobre la població
que hauria estat raonable prioritzar.
En aquest sentit, veníem d’un 2019 en què la
sentència contra els presos del procés havia
galvanitzat i transformat el país. Les imatges
de les Marxes de la Llibertat, l’ocupació de
l’aeroport de Barcelona, la batalla d’Urquinaona o el tall de la AP-7 havien fet la volta al
món i havien tornat a situar l’independentisme català a totes les portades. Però l’inici del
2020 va ser el moment en què es va marcar de
manera més clara la bifurcació ja inevitable
entre Esquerra Republicana i Junts i la CUP,
entre l’estratègia d’intentar l’apaivagament
de la fúria espanyola i la de seguir la unilateralitat del Primer d’Octubre.

L’any va començar amb dos fets importants.
Per una banda, el president Puigdemont i el
conseller Comín, i posteriorment la consellera Ponsatí, van ser reconeguts com a
membres del Parlament Europeu, mentre
que el vice-president Junqueras no ho era. I
per una altra, Esquerra donava el seu suport
a la investidura de Pedro Sánchez en canvi
d’una taula de diàleg que només es reuniria
una sola vegada i sense arribar enlloc. Amb
l’acte del retorn a Catalunya dels exiliats,
el 29 de febrer a Perpinyà, va semblar que
les dues estratègies prenien cos de manera
clara. Però just unes setmanes després, la
pandèmia sanitària paralitzava fins i tot la
vida política, amb el confinament estricte
de la població.
A l’estat francès, mentrestant, la gestió
d’Emmanuel Macron també era objecte de
crítiques. Fa unes setmanes, aquest desembre mateix, el llogater del Palau de l’Elisi va
arribar a contraure el coronavirus, cosa que
va causar una autèntica commoció entre els
dirigents de la Unió Europea. Abans d’això,
també el comportament erràtic del seu govern
havia descartat crítiques i fins i tot l’obertura
d’un procediment judicial contra el primer
ministre Edouard Philippe i diversos ministres, acusats de “abstenir-se en la lluita contra un sinistre”. Philippe va caure, substituït
per un català, el batlle de Prada, Jean Castex,
que des del mes de juliol ha tingut la tasca de
recuperar la confiança en els polítics en un
estat on la credibilitat dels polítics fa anys
que s’arrossega per terra.
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La pandèmia del racisme
La tardor del 2019 havia estat un moment
d’un gran conflicte social a tot el món. L’octubre i el novembre d’aquell any, la línia Hong
Kong-Beirut-Barcelona-Santiago de Xile va
significar l’eclosió d’una revolta democràtica i popular que, si bé tenia arrels diferents,
acabava coincidint en la demanda d’un canvi
substancial de les condicions de vida i representació política.
Com tot, la pandèmia va paralitzar també
tots aquests moviments. En algun cas, de
manera dramàtica, com a Hong Kong, on el
govern xinès ha aprofitat la conjuntura per a
llançar un atac inclement contra el moviment
democràtic per l’autodeterminació. Hi ha
hagut de tot: agressions, detencions, presó,
exili i fins i tot l’anul·lació d’unes eleccions
en què l’oposició al règim confiava demostrar
al món la seua legitimitat popular, després
d’haver aconseguit de guanyar la batalla del
carrer en la lluita contra la llei que permetia
les extradicions a la Xina.
A Beirut i Barcelona, la lluita ha quedat com
congelada en el temps, però on ha aconseguit
resultats tangibles és a Xile, en bona part perquè el moviment democràtic ja havia aconseguit abans de la pandèmia el compromís per
a fer un referèndum que, efectivament, ha
aconseguit derogar la constitució de Pinochet.
Però la pandèmia no ha pogut aturar tota
la mobilització política del planeta. Així, a
Bielorússia ha esclatat, finalment, la lluita

per la democràcia, l’Índia ha viscut la més
gran mobilització sindical de la història i
Tailàndia ha desafiat la monarquia, mentre a tot el món creixia la preocupació per
l’impacte del coronavirus sobre l’economia
i el creixement de les desigualtats socials.
I, precisament en aquest any electoral, ha
estat als Estats Units on el conflicte al carrer
ha esclatat amb més força. El 25 de maig, George Floyd, un afroamericà de 46 anys, moria
a Minneapolis, davant de testimonis, ofegat
literalment pel genoll d’un policia blanc.
Aquest assassinat va desencadenar una onada
de mobilitzacions a tot el país que va superar
el moviment afroamericà. Molts joves blancs
van eixir també al carrer convençuts que no
podien ser còmplices de la discriminació dels
afroamericans.
Les protestes i manifestacions, en alguns
casos molt violentes, es van estendre per tot
el país, polaritzant encara més una societat completament partida per la meitat. El
president Trump va reaccionar d’una manera
absolutament heterodoxa que va fer pensar
en algun moment que podia portar a un cop
d’estat, i al novembre la tensió es va traslladar
a unes eleccions caòtiques que va guanyar
Joe Biden, però que Trump va desqualificar
i qüestionar gairebé fins al darrer moment.
Sembla, però, que Trump s’ha quedat sol i el
20 de gener deixarà la Casa Blanca. Un moment que, encara que fora del marc cronològic
del 2020, serà gairebé l’única notícia positiva
de l’any de la pandèmia.
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DELS PRIMERS
ERRORS ALS
PRIMERS
VACCINATS
Cronologia de l’any de la covid

El 2020 sembla un any dissenyat,
gairebé, com un argument de novel·la.
El primer de gener, una notícia llunyana
que aviat es farà tan propera que
transformarà la normalitat mundial:
tanquen un mercat d’una ciutat xinesa,
wuhan, perquè s’hi ha detectat un nou
coronavirus. I la darrera setmana de
desembre, una fita sense precedents
en la història: els primers vaccinats de
la malaltia, que ha fet estralls a tot el
món, amb més de vuitanta-dos milions
de casos i vora dos milions de morts. La
manera i la velocitat com la covid-19
s’ha apoderat de la vida íntima, les
relacions socials, l’economia, la feina
i el món sencer han estat torrencials.
Vilaweb us ofereix un repàs cronològic
dels principals fets derivats de la crisi
sanitària d’enguany per posar-hi
perspectiva.
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Tancament del mercat de Wuhan
7

A final del 2019, les autoritats xineses informen l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
que s’han detectat diversos casos d’un nou coronavirus, amb origen identificat al mercat
de Wuhan, ciutat d’onze milions d’habitants. El primer de gener, el mercat tanca i es
mor el primer contagiat. El 7 de gener, informen dels primers casos del nou coronavirus
a Tailàndia i el Japó.

Les primeres informacions errònies
de la Xina… i l’OMS
14

L’OMS comparteix diverses informacions de fonts oficials de la Xina que, al cap dels mesos,
es demostraran equivocades. El 14 de gener, difon que “els estudis preliminars dirigits per
les autoritats xineses no han trobat proves clares que el nou coronavirus (2019-nCoV)
identificat a Wuhan es transmeti entre humans”. Uns dies abans, el 10 de gener, l’OMS
opta per “no recomanar cap mesura sanitària específica per als viatgers que vinguin o
vagin cap a Wuhan”, argumentant que la mesura tindria més costs que no pas beneficis.

El primer article publicat per VilaWeb
21

La primera peça publicada en aquest diari sobre el coronavirus 2019 data del 21 de
gener i recull que els coronavirus “tenen capacitat de transmetre’s entre humans”.
“Els principals símptomes són més intensos que una grip, amb febre, dolor i malestar
general i problemes respiratoris”, s’hi llegeix.

Confinament multitudinari a la Xina
Sis ciutats de l’interior de la Xina, entre les quals Wuhan, suspenen els serveis d’avions,
trens, autobusos i carreteres i confinen vint-i-un milions d’habitants per frenar l’expansió del virus.

8
vilaweb.cat

Dimecres, 30 de desembre de 2020

23

24

ANUARI 2020
GENER

Especial #04

L’admiració creixent per la situació
a la Xina
La gestió logísticament ingent de la Xina per a frenar la covid comença a atraure mirades.
El 23 de gener, la imatge espectacular de la construcció d’un hospital en tan sols
deu dies es fa viral a la xarxa. A mesura que el virus agafa pes a les notícies, es difonen
més imatges que semblen ben lluny,però algunes no trigaran a ser habituals a Europa.

Augment dels morts a la Xina i primers
casos confirmats a Europa
El 24 de gener, la ministra de Salut francesa confirma els tres primers casos de
coronavirus a Europa. Són tres persones que han anat fa poc a la Xina. Se’n sap poca
cosa. Dos dies més tard, la Xina es fa enrere respecte d’algunes informacions que havia
donat al començament. El ministre de Sanitat xinès confirma que el coronavirus és
contagiós abans de mostrar símptomes i eleva els morts a cinquanta-sis.

Es descarten els primers casos
sospitosos al país i l’OMS rectifica
27

El dia 27, l’OMS corregeix i qualifica el coronavirus d’amenaça internacional
d’alt risc. Unes hores abans l’havia considerat “moderat”. Esgrimeix “un error de
formulació”. El dia 28 descarten que una dona que havia viatjat a Wuhan i ha estat
atesa a Torrevella amb símptomes de grip tingui el coronavirus. Aquell mateix dia
també es descarta que un home procedent de Wuhan traslladat a l’Hospital Clínic
de Barcelona tingui la malaltia.
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El món comença a prendre mesures
(tímides) bilaterals amb la Xina
4

A mesura que la situació s’agreuja a la Xina (ja hi ha sis mil infectats i 132 morts),
el món reacciona. El dia 29 suspenen la celebració de l’Any Nou xinès a Barcelona
en solidaritat amb la crisi del coronavirus. L’endemà, Rússia tanca la frontera amb
la Xina. Europa no començarà a estudiar el tancament de l’espai Schengen a les
persones provinents de la Xina fins el 4 de febrer.

Senyals d’alerta a Itàlia mentre
l’OMS manté la confiança en la Xina
El virus comença a arrelar públicament a Itàlia, que el 31 de gener declara l’estat
d’emergència. S’hi han detectat dos casos en turistes xinesos i es bloca un vaixell per
un cas sospitós que s’acaba descartant. El dia abans, l’OMS ha declarat l’emergència
internacional, però opta per mantenir la confiança en la Xina, mentre que el personal
sanitari d’Hong Kong fa vaga perquè es tanqui la frontera xinesa. A les Filipines s’hi
confirma la primera mort per covid-19 fora de la Xina.

6

Es mor el metge que va alertar de la
perillositat del virus
6 de febrer. La mort del metge xinès que va intentar d’avisar sobre la perillositat del
coronavirus i va ser menystingut per les autoritats del país indigna la societat xinesa.

El primer cas al país i el nom de la cosa
9

9 de febrer. Un dels pacients britànics ingressats a l’Hospital Universitari Son Espases
de Palma per sospites d’estar infectat per coronavirus obté un resultat positiu i és aïllat.
L’OMS dóna nom oficial al nou coronavirus, a partir d’ara s’anomenarà covid-19.
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Punt d’inflexió: el Mobile, anul·lat
13

És previst que entre el 24 i el 27 de febrer es faci a Barcelona el Mobile World Congress,
un dels esdeveniments més importants a la ciutat. LG és la primera gran marca que
anul·la la seva presència adduint l’epidèmia, el dia 5. La seguiran moltes més. La
batllessa Ada Colau i la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, fan una crida a la
calma. El dia 13, finalment, els responsables del congrés l’anul·len. La decisió causa
suspicàcies perquè, mentrestant, en altres llocs d’Europa, com Amsterdam, s’hi fan
congressos semblants amb les mateixes companyies que no són anul·lats.

El món comença a calibrar la magnitud
de la tragèdia
13

El mateix dia 13, un canvi en el mètode de diagnòstic del coronavirus revela 14.840
nous contagiats a Hubei. El dia 15, un turista xinès infectat es mor a l’estat francès,
primera defunció a Europa per la malaltia. El dia 16 se sap que Xi Jinping tenia
informació sobre el brot del coronavirus dues setmanes abans de fer-lo públic.
El dia 22, l’OMS alerta que el marge per contenir el coronavirus s’escurça pels
contagis fora de la Xina. I el dia 24, l’FMI avisa de les conseqüències econòmiques.
La combinació d’aquestes notícies esdevé un indici important a ulls del món que cal
reconsiderar la gravetat de la situació.

Oriol Mitjà fa el primer crit d’alerta
15

El 15 de febrer, enmig de la confusió creada per la suspensió del Mobile World
Congress, Oriol Mitjà fa unes declaracions al programa FAQS de TV3 que són una
bomba informativa. Mitjà avala la decisió del Mobile i deixa clar que la malaltia pot
arribar aquí i que només es pot vèncer amb previsió. És el primer crit d’alerta seriós.
Al cap de pocs dies, el dia 25 de febrer, en una entrevista a VilaWeb Mitjà torna a
avisar: “Tard o d’hora el coronavirus arribarà aquí”

Brot de setze infectats a Itàlia
21

21 de febrer. Setze infectats al nord d’Itàlia: catorze a la regió de la Llombardia i
dos al Vèneto. El govern posa en quarantena 250 persones, confina deu municipis i
insta els veïns a no sortir de casa. S’hi suspenen actes públics, activitats comercials,
laborals i lúdiques, es tanquen les escoles i es limita el transport públic. L’endemà es
confirmen els dos primers morts a Itàlia per la covid-19.
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El primer cas a Catalunya i la ja històrica
conferència de premsa de Joan Guix
25

25 de febrer. Primer cas de la covid-19 a Catalunya: una dona de trenta-sis anys que
ha viatjat fa poc al nord d’Itàlia, on ja hi ha set morts i tres-cents casos. La consellera
de Salut, Alba Vergés, diu que “s’ha fet l’estudi de contactes”, que “el protocol
funciona” i que “parlem d’un virus que no comporta un aïllament alt”. El secretari
de Salut Pública, Joan Guix, també transmet un missatge de tranquil·litat i demana,
entre més, esternudar a l’avantbraç i rentar-se sovint les mans. En conferència de
premsa pronuncia una frase que serà recordada: “No vull banalitzar, però com a
epidemiòleg em preocupa més la grip que no la covid-19”.

El primer cas al País Valencià i una
“bomba biològica” a Milà
26

26 de febrer. Primer cas del coronavirus 2019 al País Valencià. És un noi jove de
Borriana que havia anat feia poc al nord d’Itàlia, on ja hi ha onze morts. La Conselleria
de Sanitat, dirigida per Ana Barceló, difon que la possibilitat d’infecció és “de baixa
a moderada”. Sanitat té sota vigilància dos grups de valencians que han anat fa poc
a Milà: els empresaris que van assistir al Saló Internacional de Calçat i els seguidors
del València que van anar a veure el partit contra l’Atalanta el 19 de febrer. Més tard,
aquest partit serà descrit per les autoritats italianes com una “bomba biològica” que
va afavorir la transmissió de la covid a l’estat espanyol.

Els darrers actes multitudinaris amb un
degoteig d’anul·lacions i la borsa sota mínims
28

28 de febrer. Suïssa anul·la el Saló de l’Automòbil de Ginebra i prohibeix els
esdeveniments amb més de mil personesfins el 15 de març. La borsa tremola i registra
la pitjor setmana en una dècada. El Consell de Metges de Catalunya demana als
professionals que evitin de participar en congressos multitudinaris i que prenguin
mesures de protecció. Mentrestant, s’estrenen les Falles de València del 2020. El
batlle Joan Ribó assegura que treballen perquè “no es genere una sensació de pànic ni
hipocondria” i diu que compliran les ordres de la conselleria i del Ministeri de Sanitat
espanyol, però que de moment “no han dit res”.
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MARÇ
Primeres morts al país
3

El 3 de març, Sanitat confirma el primer mort per la covid-19 al País Valencià, però
explica que la defunció data del 13 de febrer, fins i tot abans que es detectés el primer
cas a Itàlia. El dia 6 es declara la mort d’una dona de 87 anys amb patologies prèvies
com la primera mort per covid-19 a Catalunya.

Per què no es prenen mesures a Madrid?
5

5 de març. Els contagis a Madrid es dupliquen en un sol dia, el sistema hospitalari és
al límit i hi ha focus descontrolats que no tenen traçabilitat sobre la forma de contagi,
segons diversos informes. La Conselleria de Salut madrilenya en té un que pronostica
un salt a quinze mil casos si no s’adopten mesures dràstiques de seguida. Segons
una informació d’Eldiario.es, va demanar al govern espanyol que les prengués, però
el ministre Salvador Illa s’hi resisteix amb arguments tècnics, polítics i econòmics.
Finalment canviarà de parer.

Restriccions dures a Itàlia i patacada
de la borsa
9

9 de març. Itàlia decreta les primeres mesures dràstiques a Europa per a frenar
l’expansió de la covid. Confina una àrea amb setze milions de residents, tanca escoles,
museus i centres públics a tot el país, prohibeix les activitats públiques de tota mena,
i dicta normes de distància física per a les botigues i els bars i restaurants. Catalunya
registra dues noves morts i la borsa s’estavella a tot el món. Primers casos o sospites
de casos en persones conegudes: Jaume Collboni, aïllat, i Javier Ortega Smith, infectat.
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Allau d’anul·lacions d’activitats,
Brussel·les albira la crisi i el 061 es col·lapsa
La Comissió Europea anuncia que vol mobilitzar 7.500 milions d’euros per a
contrarestar l’impacte econòmic de la covid-19. El govern espanyol aprova un
decret que considera que els treballadors aïllats preventivament seran considerats
incapacitats temporals per accident de treball i podran cobrar un 75% del salari. Se
suspenen les Falles de València i les Festes de la Magdalena de Castelló, els vols entre
l’estat espanyol i Itàlia, i els viatges de l’Imserso, i es prohibeix que hi hagi públic en
els esdeveniments esportius. El 061, el telèfon de la Generalitat de Catalunya per a
atendre urgències, es col·lapsa.

Brot a Igualada i descontrol a Madrid
11

11 de març. Un brot afecta vint persones a l’Hospital d’Igualada. Guix assegura
que la cadena de contactes és controlada i Salut tanca escoles, instituts i campus
universitaris a Igualada, Jorba, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i
Òdena. També es prohibeixen els esdeveniments amb més de mil persones a tot
Catalunya. El president Ximo Puig atribueix la suspensió de les falles al descontrol
de l’epidèmia a la Comunitat de Madrid, que, tota sola, representa el 50% dels
casos diagnosticats a l’estat espanyol. Però el govern espanyol continua negant-se
a tancar-la. L’OMS declara que la covid-19 ja és una pandèmia.
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La conca d’Òdena, confinada; el país,
abocat a un abisme de profunditat
encara incerta
12

12 de març. El brot a Igualada s’ha descontrolat. El govern dicta una ordre de
confinament immediat a la població de la conca d’Òdena, mentre experts com Oriol
Mitjà alerten que no es té una fotografia real sobre la quantitat de casos que hi ha al
país. Se suspèn l’activitat educativa a tot el país, tret d’Andorra. Els presidents Quim
Torra i Ximo Puig anuncien ajuts econòmics per a mirar de revifar l’economia. Al
món, Donald Trump prohibeix els viatges entre Europa i els Estats Units.

Sánchez impedeix a Torra i Armengol de
tancar fronteres
11

13 de març. Els presidents Quim Torra i Francina Armengol reclamen el tancament
de les fronteres amb la resta de l’estat per a aturar l’expansió de la covid-19, però
el govern espanyol ho refusa. El president de l’executiu, Pedro Sánchez, s’escuda en
l’anunci que demà decretarà l’estat d’alarma, tot i que no en defineix el contingut.
Mentrestant, els governs del país tanquen gran part de l’activitat comercial i
d’oci. El focus de Madrid continua descontrolat i la velocitat dels contagis a l’estat
espanyol ja supera el ritme d’Itàlia. La Xina anuncia que la primera infecció va
ser el 17 de novembre, un mes abans que no es pensava.
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L’estat d’alarma recentralitza les
competències sanitàries
14

14 de març. Després d’un consell de ministres de més de set hores, el president
espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que l’estat d’alarma durarà quinze dies i estableix
un confinament domiciliari per a tota la població, amb l’excepció dels desplaçaments
per adquisició d’aliments, assistència a centres sanitaris i motius laborals, entre
més. La gestió de l’epidèmia passa a mans exclusives del ministre Salvador Illa. Els
Mossos estaran sota les ordres del Ministeri d’Interior espanyol i els militars seran
considerats agents de l’autoritat. Es podran intervenir empreses i centres de salut
privats. Mentrestant, “l’epidèmia a Catalunya ja té una trajectòria igual o pitjor
que a Madrid”. L’endemà, el president Torra critica durament el govern espanyol,
tot titllant-lo d’irresponsable, i diu que l’estat d’alarma és insuficient.

La gent continua havent d’anar a
treballar, malgrat tot
Portugal sí que tanca la frontera amb l’estat espanyol, l’endemà de l’estat d’alarma.
La Unió Europea també tanca les fronteres exteriors, tret del transport essencial de
mercaderies. L’agència de Salut Pública d’Anglaterra avisa que la crisi causada per la
covid-19 es pot allargar un any. El dilluns 16 de març es fan virals diverses imatges
amb el transport públic ple a vessar de treballadors que han d’anar a la feina. Diversos
experts avisen que no es fan prou proves de detecció per manca de recursos. El
president Torra anuncia que té el coronavirus. Les eleccions municipals s’ajornen
a l’estat francès.

Els sanitaris denuncien les males
condicions i s’acosta el col·lapse sanitari
Metges, infermers i auxiliars de diversos hospitals alcen la veu per denunciar la
manca de material i els nombrosos canvis de protocol. Els experts avisen que el
col·lapse sanitari arribarà abans de deu dies. El president espanyol promet la
mobilització de 200.000 milions d’euros per a suavitzar l’impacte econòmic
de la crisi. La Generalitat destina 7,5 milions en ajuts als autònoms. Armengol
aconsegueix finalment de tancar per mar i aire les Illes. I la situació epidemiològica
a l’estat espanyol ja és pitjor que a la Xina, amb el 70% de les morts a la Comunitat
de Madrid, que el govern espanyol s’ha negat a tancar en tot moment.
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Crida als sanitaris jubilats i als estudiants
de Medicina, i blocatge de màscares
Diversos col·lectius de sanitaris, i també el batlle d’Igualada, critiquen que el govern
espanyol bloca remeses de màscares amb els tràmits de supervisió. Mentrestant,
Sánchez desplega l’exèrcit a Catalunya per desinfectar el port i l’aeroport de
Barcelona. El món supera els 10.000 morts per coronavirus, i se’n declaren els quatre
primers a Catalunya Nord. Salut fa una crida als sanitaris jubilats, als pendents de
plaça i a estudiants d’últim curs d’Infermeria i Medicina. Torra porta la demanda de
confinament complet de Catalunya a les institucions europees, i Puig destina 97
milions d’euros als autònoms i a la solvència de les empreses.

Pròrroga de l’estat d’alarma i preocupació
per les residències
21

21 de març. El 61% dels llits d’UCI a Catalunya són ocupats per pacients amb la
covid-19 i setanta científics de tot l’estat espanyol alerten Sánchez que és urgent el
confinament total. El president espanyol ho menysté i anuncia que l’estat d’alarma
s’allarga fins l’11 d’abril, amplia el paper de l’exèrcit i intervé les residències. La
situació d’aquests centres preocupa al País Valencià, on també hi ha escassetat de
material sanitari. La pèrdua del gust i de l’olfacte s’afegeixen públicament a la
llista de símptomes característics de covid-19.
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La gestió del govern espanyol, en el punt
de mira, i un informe alarmant al Principat
23

27

El 23 de març, la Xina afluixa el confinament marcial de Wuhan després de dos
mesos. El nou epicentre són els Estats Units, on la situació s’agreuja mentre el
president Donald Trump diu que tot és “més que controlat”. Els experts avisen que,
a causa de la manca de recursos, l’estat espanyol podria haver detectat només el
5% dels casos de la malaltia, a diferència del 69% d’Alemanya, per exemple. El dia
25, Vergés assegura que s’ha doblat la capacitat de les UCI del Principat, però no en
concreta la xifra. Surt a la llum que un informe alerta de fa una setmana el govern
espanyol d’una mortalitat catastròfica si manté les mesures actuals, i la situació
a les residències és molt crítica. VilaWeb publica un informe que preveu el pic de
contagis al Principat a final d’abril.

El govern espanyol accepta el
confinament total i perd material
El 27 de març, el govern espanyol perd 659.000 proves ràpides per a detectar el
coronavirus i impedeix a la Generalitat que endureixi el confinament de la Conca
d’Òdena. L’endemà, Sánchez cedeix i decreta el confinament total, quinze dies
tard. El dia 31, el TSJC ordena a la Generalitat que proporcioni als metges equips de
protecció per al coronavirus alhora que arriba el material que l’executiu ha comprat
a Hong Kong. L’FMI alerta d’una recessió profunda i els Jocs de Tòquio s’ajornen.
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ABRIL
Les dades comencen a amainar enmig
d’una revolta als CAP
6

Comença el mes d’abril. La velocitat de propagació del coronavirus comença a
decaure al conjunt del país. El dia 6, els Mossos aixequen el confinament perimetral
de la conca d’Òdena. Però la situació encara és seriosa. Els professionals sanitaris
consideren una “temeritat” el protocol de Sanitat per a reincorporar-se a la feina i
el conseller d’Educació, Josep Bargalló, descarta d’allargar el curs a l’estiu i demana
“oblidar-se del temari”. L’estratègia de Salut de tancar els CAP indigna els sanitaris,
que l’eviten a Osona. Vergés justifica la mesura perquè diu que millora la gestió.

Europa es comença a esquerdar mentre
prepara el desconfinament
7

El 7 d’abril, la Xina reporta el primer dia sense cap mort per la covid-19 d’ençà del
gener i Wuhan surt del confinament, onze setmanes després. Els governs del país
comencen a preparar el desconfinament mentre s’obre un nou front de conflicte:
els ajuts de recuperació a Europa. La primera reunió acaba sense acord. El dia 8,
el Departament de Salut assumeix la gestió de les residències, fins ara en mans de
Treball, després de nombroses crítiques a la gestió del conseller Chakir el Homrani.

El desconfinament ja té data i Europa
arriba a un primer acord
9

9 d’abril. Sánchez anuncia que el dia 14 aixecarà la prohibició del treball presencial no
essencial, tot i les veus dels científics que li demanaven que l’ajornés. Arran de l’anunci,
municipis de la costa de tot el país es blinden contra l’arribada de turistes. La Generalitat
afirma que el mateix dia 14 les farmàcies rebran catorze milions de màscares, però els
farmacèutics critiquen que no en saben res i que tenen un desabastiment de recursos de
protecció. Arriba a València el cinquè avió amb material mèdic de la Xina. I l’Eurogrup
arriba finalment a un acord per a mobilitzar 500.000 milions d’euros per la crisi de la
covid-19. Resta la part complicada: com es repartiran.
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Més crítiques al govern espanyol pel
desconfinament
12 d’abril. Els governs del país critiquen la pressa de Sánchez a desconfinar, mentre
l’OMS i diversos experts alerten també que encara no és el moment de fer-ho. La
Generalitat demana que Catalunya continuï confinada una setmana més tard que
Madrid, i Armengol demana de mantenir el tancament de les Illes. Vergés anuncia
un futur pla de desconfinament en quatre fases. Al País Valencià ja ha arribat el novè
avió xinès amb material sanitari. La Xina autoritza els assaigs clínics de tres vaccins
contra el coronavirus.

La pressió assistencial millora
significativament
16

16 d’abril. Les UCI de tot el país han començat a agafar aire i el Departament de
Salut diu que farà 27.000 proves PCR a les residències fins el 8 de maig. El curs
escolar acabarà al juny i el govern català enllesteix un pla perquè els nens puguin
sortir al carrer d’ací a vuit dies. La fiscalia investiga la gestió del coronavirus en
vuit residències del país. Als Estats Units, el president Donald Trump acusa l’OMS
d’encobrir l’avenç del coronavirus i li retira el finançament.
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Catalunya passa el pic de contagis,
segons Vergés
17

El 17 d’abril, segons Vergés, Catalunya ja ha passat el pic de l’epidèmia. La Moncloa
es veu forçada a canviar el recompte de morts i origina un caos de dades, mentre
afina el pla per a desconfinar la canalla i els adolescents. Torra reclama a Sánchez
que el govern català pugui aplicar el pla de desconfinament que ha encarregat a
l’epidemiòleg Oriol Mitjà, però el president espanyol no en fa cas. El dia 21, un correu
intern de la Guàrdia Civil confirma les ordres de perseguir publicacions contràries
al govern espanyol. I Andorra enllesteix el pla per a fer proves d’anticossos a tota
la població.

Alemanya permet a Pfizer començar
els assaigs i Illa menysprea els governs
22

El 22 d’abril, Alemanya aprova l’assaig en humans de quatre possibles vaccins
contra la covid de BioNthech i Pfizer. Vuit mesos després, un dels candidats es
distribuirà a tot el món i posarà la primera pedra del final de la pandèmia. El dia
24, amb una nova pròrroga de l’estat d’alarma, Illa menysprea els governs de les
comunitats autònomesen la gestió del desconfinament, que serà asimètric.

El govern espanyol, obligat a rectificar,
i el català es resigna
30

30 d’abril. Illa anuncia que a partir de demà s’estableixen franges horàries, també
per als adults, per a sortir al carrer. La Generalitat de Catalunya ja ho havia demanat
i, d’entrada, el govern espanyol s’hi havia oposat. La mala maror del govern espanyol
amb el de Catalunya ja s’ha agreujat dos dies abans, quan Sánchez anuncia un
desconfinament per províncies, decisió que també acabarà corregint. Així i tot, la
centralització força que el govern de Torra retiri el seu pla de desconfinament. El
virus comença a recular en zones de l’Àsia i el Pacífic.
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MAIG
Tret de sortida del desconfinament
2

El 2 de maig es pot començar a sortir al carrer per passejar i fer esport, i hi ha
aglomeracions en diversos indrets, però la fase 0 del desconfinament, que permet
la reobertura parcial de petits comerços i establiments d’oci i restauració, comença
dos dies més tard a la major part del país, amb l’excepció de Formentera, que va més
avançada. El dia 6, Sánchez fa un gir en la seva majoria i salva l’estat d’alarma amb
el vot del PNB… i de Ciutadans. L’endemà, Illa admet que el govern espanyol va actuar
“tard” contra la covid. El col·lapse del registre civil s’arrossega amb les defuncions.

La hipòtesi de la immunitat de grup
s’esfuma
13

El 13 de maig, l’estudi de seroprevalença encarregat pel govern espanyol revela que
només el 4,36% del total de la població de Catalunya, el País Valencià i les Illes ha
superat el coronavirus. El desconfinament continua endavant, tot i que Barcelona i
l’àrea metropolitana queden embarrancades per l’estat delicat dels indicadors. El
dia 16, Sánchez cerca suport per a una nova pròrroga de l’estat d’alarma prometent
que serà l’última. Mentrestant, les proves de detecció es converteixen en el negoci
de les clíniques i laboratoris privats, i la permissivitat amb les manifestacions
impulsades per l’extrema dreta a Madrid causa indignació.

Noves dades sobre l’expansió del virus
des de Madrid
18

El 18 de maig, un estudi conclou que el 76% del pic de la pandèmia a l’estat espanyol
prové dels trajectes amb origen i destinació Madrid. Madrid expandeix el virus, però
Sánchez vol mantenir la centralització de les competències de Salut. El dia 19, se sap
que el govern espanyol va subestimar al febrer una alerta de risc alt pel virus. El món
ja supera els cinc milions d’infectats.
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Crisi a Europa pels ajuts i polèmica amb
el nou recompte del govern espanyol
24

24 de maig. Els Països Baixos, Àustria, Suècia i Dinamarca s’oposen al pla de Macron
i Merkel per al fons de recuperació econòmica i presenten una proposta alternativa,
molt més dura amb el sud. Barcelona comença la fase 1 sense resoldre la mobilitat
metropolitana i el govern espanyol adopta un nou model de recompte que rebaixa
la xifra real de casos i morts, mentre les UCI es buiden al país.
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JUNY
Els temporers, desemparats a Lleida;
ERC dóna a Sánchez la darrera pròrroga
1

Comença el mes de juny. L’època de collita de la fruita a les comarques lleidatanes fa
esclatar un nou conflicte: els centenars de temporers que hi han anat a treballar no
tenen recursos per a protegir-se del contagi. Mentrestant, Sánchez obté la darrera
pròrroga de l’estat d’alarma pactant alhora amb ERC, PNB i Ciutadans. Un dels
continguts més polèmics del decret que regularà les mesures posteriors a l’estat
d’alarma és que es permetrà l’arribada d’estrangers a partir del 22 de juny.

L’escàndol del contracte amb Ferrovial
7

El 7 de juny, la decisió del govern de la Generalitat de contractar l’empresa Ferrovial
perquè rastregi els contactes dels infectats indigna la comunitat sanitària. La
polèmica origina una crisi al govern i, dos dies més tard, Vergés es veu obligada
a comprometre’s a rescindir el contracte, fet a dit, emparat per l’estat d’alarma,
amb una retribució de disset milions d’euros. El congrés espanyol aprova l’ingrés
mínim vital, que es posarà vagament en marxa durant els mesos següents. El dia 11,
la Comissió Europea retreu a l’estat espanyol que no obri les fronteres als europeus
el 15 de juny.

Primers turistes a les Illes i flexibilitat
molt notable per Sant Joan
15

El 15 de juny arriben els primers turistes, alemanys, a les Illes, gràcies a un pla
pilot del govern. El dia 18, la Generalitat de Catalunya aprova el decret que regularà
la fase de represa, una vegada recuperades les competències, després de l’estat
d’alarma. Tot i que Sant Joan és el primer dia sense morts al Principat, la feblesa de
les mesures que hi ha en vigor contribuiran al rebrot del mes de juliol, segons els
experts. L’únic lloc on les celebracions amb més de 25 persones són limitades són les
Illes. A Catalunya, el govern es desdiu del màxim de vint persones per a les reunions
i no hi posa límit, però recomana fer la revetlla amb grups reduïts.

24
vilaweb.cat

Dimecres, 30 de desembre de 2020

ANUARI 2020
JULIOL

Especial #04

JULIOL
Brot al Segrià
3

Després de Sant Joan comencen a detectar-se brots considerables per tot el país. El primer és a Castelló, amb setze casos arran d’una celebració per la revetlla. Però els que
marcaran el mes de juliol són set brots a les terres de Ponent que afecten més d’un
centenar de persones. El 3 de juliol, Vergés descarta de confinar la zona del Segrià, però
el dia 6 els brots augmenten a catorze i la situació ja és “difícil de controlar”. S’acaben
aprovant restriccions i el confinament perimetral de Lleida i vuit municipis més, tot
i les resistències de Salut i Vice-presidència.

La situació s’agreuja i la màscara
esdevé obligatòria
12

Arran de l’augment dels rebrots a tot el país, el 8 de juliol el govern decreta que la
màscara serà obligatòria a l’aire lliure a Catalunya per als més grans de sis anys i amb
sancions de 100 euros. Les Illes secunden la mesura l’endemà. Una setmana després del
confinament, continuen creixent els casos al Segrià, amb els hospitals molt pressionats
i la instal·lació de pavellons provisionals. Els experts alerten que “Lleida és en ple creixement exponencial i això duu al desastre”, i els batlles retreuen a Salut i Agricultura
que no actuessin abans. El dia 12, es restringeix l’activitat no essencial als municipis més
afectats del Segrià i s’hi recomana el confinament domiciliari, malgrat l’oposició de la
primera jutgessa que s’hi pronuncia. Un brot a l’Hospitalet també comença a preocupar
el govern, i s’hi acabaran tancant perimetralment tres barris.

Encara més rebrots i restriccions al
Principat, i bones notícies sobre el vaccí
17

El 17 de juliol, el govern ja aplica mesures a tot el Segrià, a tota la comarca de la
Noguera i a Barcelona i dotze municipis de l’àrea metropolitana. Ho fa enmig de
crítiques per manca d’antelació. El dia 19, les mesures encara s’amplien a Figueres,
Vilafant i Sant Feliu de Llobregat, i s’han de tancar diverses platges de Barcelona
per aglomeracions, malgrat les restriccions. Oxford anuncia que el seu vaccí és
segur i genera anticossos.
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Nova estratègia pel nomenament
d’Argimon i acord històric a Europa
21

29

El 21 de juliol, el govern nomena el director de l’ICS, Josep Maria Argimon, nou secretari
de Salut Pública, després de dos mesos durant els quals el càrrec ha estat vacant per la
baixa de Joan Guix. Argimon remodela el pla de traçabilitat i comunica que es faran PCR
als contactes estrets de positius. Els països de la Unió Europea arriben finalment a un
acord sobre el fons econòmic per a la recuperació, amb una xifra de subvencions molt
inferior a la prevista inicialment després de les pressions dels països frugals. El dia 27,
patacada per al turisme a les Illes: el Regne Unit recomana de no viatjar-hi. L’endemà,
el govern prohibeix les entrompades a Catalunya.

La pandèmia s’accelera al País
Valencià i Sánchez es queda el fons
europeu
El 29 de juliol, el govern manté la prohibició de fer reunions de més de deu persones a
Catalunya, però rebaixa mesures en l’activitat comercial, d’oci i religiosa. La pandèmia
s’accelera ara al País Valencià, amb una cinquantena de brots actius, i Ribó demana
mesures per a l’oci nocturn. Puig anuncia sancions astronòmiques per l’incompliment
de les restriccions i ordena un desplegament de la policia per a supervisar-ho. El dia 31,
Sánchez comunica als governs que el seu executiu gestionarà els diners d’Europa mentre
l’economia espanyola s’enfonsa.
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AGOST
Sánchez vol quedar-se el superàvit
mentre la situació millora a Catalunya
1

El primer d’agost, el govern rus anuncia una campanya de vaccinació contra la covid-19 a l’octubre que causa la renuència de la resta del món perquè no s’han completat
totes les fases dels assaigs clínics. Al país, el 4 d’agost, el Departament de Salut comença
campanyes de proves en massa en diversos punts amb risc elevat de rebrot i allarga el
tancament de l’oci nocturn tot i que considera els brots estabilitzats a Catalunya. El dia
10, Vergés diu que la situació ja és “molt bona”, tot i que es manté l’estratègia de proves
en massa. El govern espanyol anuncia que es quedarà el superàvit dels ajuntaments, cosa
que origina la revolta de batlles a tot el país. Alemanya, França i Bèlgica reforcen els
controls a viatgers des dels Països Catalans.

Prohibit de fumar, reunions de deu
persones i primera reinfecció
18

El 18 d’agost, entren en vigor noves restriccions acordades al consell interterritorial de
salut. Entre les mesures més destacades hi ha la prohibició de fumar a l’aire lliure quan
no es respecti la distància de seguretat, el tancament dels locals de lleure nocturn i la
limitació de deu persones per taula als restaurants. Mentrestant, la inconcreció del pla de
tornada a l’escola posa en tensió els sindicats i les famílies amb el conseller Bargalló. El
dia 21, els brots tornen a créixer a tot país i els governs demanen de reduir la interacció
social. El dia 24, Torra anuncia l’operació Setembre, que té per objectiu una represa segura del curs, i inclou la prohibició de reunions de més de deu persones a tot el Principat.
El mateix dia s’identifica a Hong Kong el primer cas de reinfecció de covid al món.
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SETEMBRE
Confinaments al País Valencià i represa
del curs escolar
7

El primer de setembre, Ximo Puig opta per la duresa per a evitar el descontrol de la pandèmia i ordena confinaments perimetrals. El primer, Benigànim, topa amb la negativa
de la jutgessa, cosa que causa indignació al municipi. Barceló decideix de modificar
lleugerament el decret i tornar-lo a publicar. Mentre s’acosta el començament de curs, el
principal envit és quins ajuts tindran les famílies per a complir la quarantena dels fills.
El dia 7 comença el curs al País Valencià, on tan sols sis centres es mantenen tancats.
Els alumnes del Principat comencen el dia 14, entre protestes dels sindicats de mestres,
que demanen més mesures de seguretat. Alemanya obre la porta per primer cop a retallar
les quarantenes a cinc dies.

Conflicte amb Madrid i noves mesures
a Catalunya i a València
15

El 15 de setembre, la situació no és bona a les Illes, i Armengol ordena noves restriccions
de mobilitat en diversos punts de Palma i Eivissa. El dia 18, després de la demanda de Puig
i Torra de confinar la Comunitat de Madrid, on els brots són descontrolats, la presidenta
Isabel Díaz Ayuso anuncia mesures parcials i s’enfronta amb el govern espanyol. La crisi
s’intensificarà el dia 25, quan Illa demanarà el tancament de la capital espanyola i Ayuso
s’hi oposarà. Abans, el dia 22, les reunions a Catalunya es limiten a sis persones i les
quarantenes es rebaixen a deu dies. I l’endemà, Sanitat aixeca les mesures especials
de contenció a València.
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OCTUBRE
Torna el teletreball i es tanquen bars
i restaurants
9

La situació és moderadament positiva al país el primer d’octubre, i Palma recupera la
mobilitat, però preocupa cada vegada més la situació a Madrid, amb les UCI desbordades. La situació empitjora de mica en mica. Tot i que el dia 6 el consell del Procicat
avala finalment que els locals d’oci nocturn tornin a obrir amb mesures excepcionals,
l’endemà Andorra aprova noves restriccions i Argimon alerta que el risc de rebrot creix
exponencialment a Catalunya. Al cap de pocs dies, tot comença a esclatar. El dia 9, la crisi
a Madrid arriba al seu clímax quan Sánchez hi declara l’estat d’alarma per tancar la
ciutat. Al Principat, el dia 11, Argimon demana teletreball i classes telemàtiques a les
universitats, una mesura que es mantindrà, asimètricament, els mesos següents. El dia
14, la Generalitat aprova mesures noves, entre les quals el tancament de bars i restaurants. La infecció, l’ingrés i l’alta de Donald Trump també ocuparan portades durant
la primera quinzena d’octubre.
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Amb la revifada del risc de rebrot,
arriba el confinament nocturn
21

Al voltant del 21 d’octubre, el risc de rebrot creix a tot el país, especialment al País
Valencià. Al Principat, els sanitaris comencen a alertar que la pressió assistencial és
elevada. Els governs estudien d’ordenar un confinament nocturn. El primer lloc on es
decreta, el dia 22, és a Catalunya Nord, de nou del vespre a sis del matí. La mesura pren
força quan diverses comunitats autònomes demanen a Sánchez un nou estat d’alarma.
La Generalitat de Catalunya diu que el vol “descentralitzat”. El dia 25, Sánchez declara
l’estat d’alarma a tot l’estat amb voluntat d’allargar-lo fins al maig, tot i que finalment
els partits forçaran una revisió al març. Les comunitats tindran la potestat de regular la
franja del confinament nocturn.

Descoordinació al Principat
i tancaments perimetrals
27

Descoordinació important al govern català el 27 d’octubre, quan fa tot just un mes que
no hi ha president per la inhabilitació de Quim Torra. En poques hores, tres consellers
i un secretari general donen informacions contradictòries sobre l’obligatorietat del
teletreball. El 29 d’octubre, el govern aprova un reguitzell de mesures noves, amb un
pes important dels confinaments perimetrals i amb el tancament de l’activitat cultural,
que enfurisma els treballadors del sector els dies següents. El dia 30 es tanquen perimetralment el País Valencià i el Principat, i es confina Catalunya Nord.
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NOVEMBRE
Els ajuts als autònoms causen
polèmica i Pfizer anuncia que el
seu vaccí és eficaç
2

El 2 de novembre, Catalunya substitueix les PCR als contactes de positius per proves
d’antígens. El dia 3, Puig prorroga el confinament perimetral del País Valencià, i
l’endemà, Itàlia imposa un confinament domiciliari als territoris més afectats per
la covid-19. La indignació del sector cultural s’accentua amb una cerimònia a la
Sagrada Família amb 600 assistents. Amb tot, la delicada situació epidemiològica
a tot arreu (a les Illes es dispara la incidència del virus) troba una llum al final del
túnel: Pfizer assegura que el seu vaccí contra la covid-19 té un 90% d’eficàcia. El
dia 10, hi ha un nou escàndol pel repartiment ineficient del govern català d’uns
ajuts als autònoms minsos.

Crisi greu al govern de Catalunya
i començament d’una nova reobertura

18

El 18 de novembre, la crisi al govern català toca fons quan els consellers d’ERC
planten la resta del govern abandonant la reunió del comitè de crisi de la covid,
que ha de servir per a perfilar el pla de reobertura, en protesta contra les filtracions. La reobertura comença finalment el 23 de novembre amb un relaxament de
les mesures per al comerç i l’oci, però es manté el confinament nocturn i els confinaments municipals de divendres a dilluns. El dia 27, Armengol detalla un nou
pla de control epidemiològic; i l’endemà comença el desconfinament a Catalunya
Nord. El dia 30, l’FMI empitjora els pronòstics de l’eurozona i creu que les mesures
fiscals s’hauran d’allargar.
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DESEMBRE
Incertesa per Nadal

3

L’empitjorament dels indicadors fa que Catalunya freni el canvi de fase el 3 de desembre,
mentre Amnistia Internacional posa el focus en la gestió que ha fet el govern català de
les residències. El dia 4 es reobre l’oci nocturn al País Valencià i es recupera la mobilitat entre Andorra i Catalunya Nord, que manté el confinament a les vuit del vespre.
A mitjan mes, els governs, alarmats per l’augment dels casos, dicten noves mesures
(especialment severes a Mallorca) i els plans per a celebrar Nadal trontollen. Amb el
paquet de noves mesures a Catalunya, el dia 18, Andorra “s’integra” a l’Alt Urgell en
l’àmbit de la mobilitat comarcal. Les noves mesures impliquen la limitació d’horaris
per a la restauració i els bars i el confinament comarcal durant tota la setmana. El dia 19,
La Marató de TV3 contra la covid recapta més de deu milions d’euros.
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Nova variant a Londres i nova etapa:
comença la vaccinació
20

El 20 de desembre, el govern britànic pren mesures de confinament molt dures, principalment a Londres, per mirar de frenar l’expansió d’una nova variant de la covid-19,
molt més contagiosa. Tot just l’endemà, entren en vigor les mesures dels governs del
país que s’aplicaran durant les festes de Nadal. Les reunions només podran ser de sis
persones a les Illes i al País Valencià, però a Catalunya el límit serà de deu persones els
dies festius i el confinament nocturn es retarda la vigília de Nadal, la nit de Cap d’Any i
la nit de Reis. El dia 27, una imatge històrica: els primers vaccinats de covid-19 al país
són els rostres d’una nova etapa. La pandèmia continua al seu ritme, malgrat tot, i
diversos punts del territori, com Mallorca, han d’adoptar més restriccions. Tot i que la
majoria d’experts preveu un fort rebrot durant el mes de gener, el govern català refusa
de prendre mesures noves per Cap d’Any i Reis.
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GENER
La justícia belga suspèn
l’euroordre contra
Puigdemont i Comín per
la seva immunitat

Acord entre el PSOE i
ERC: pacten una taula de
negociació en canvi de la
investidura

02.01.2020

03.01.2020

Els EUA maten el general
iranià Soleimani en
un atac a l’aeroport de
Bagdad
03.01.2020

Mort d’Antoni Morell,
referent literari
andorrà

Laia Aguilar guanya
el premi Josep Pla
amb ‘Pluja d’estels’

05.01.2020

06.01.2020
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Sánchez aconsegueix
per dos vots de ser
investit president del
govern espanyol

Jordi Ros i Germinal Tomàs
surten en llibertat de Soto
del Real. Són els darrers
empresonats per l’operació
Judes

07.01.2020

10.01.2020

Irlanda del Nord
tornarà a tenir govern
després de tres anys
de blocatge

Explosió a la
petroquímica
de Tarragona

10.01.2020

14.01.2020

Mort de l’escriptora
Isabel-Clara Simó

13.01.2020
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Jordi Cuixart surt de la
presó dels Lledoners
amb el primer permís
penitenciari

Torrent suspèn un ple caòtic
en què el parlament, amb els
vots en contra de Junts, ha
acceptat que Torra deixi de
ser diputat

16.01.2020

27.01.2020

La llevantada inunda
una tercera part dels
arrossars del delta de
l’Ebre i tota l’illa de Buda

Kossove i Sèrbia
reprenen els vols entre
les dues capitals vint-iun anys després

21.01.2020

22.01.2020

El BOE proclama
eurodiputada Clara Ponsatí,
després de la sortida dels
diputats britànics del
Parlament Europeu pel Brexit
23.01.2020

Trump presenta el seu
polèmic pla de pau
sobre el conflicte araboisraelià
28.01.2020
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El temporal Glòria
arrassa les costes
del país

24.01.2020
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FEBRER
El Regne Unit
surt de la Unió
Europea després
de 47 anys

01.02.2020

El senat
dels Estats Units
tomba la destitució
de Trump

Descobreixen a
l’Espluga de Francolí
els gravats paleolítics
més antics de Catalunya

05.02.2020

07.02.2020
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Resultat històric del
Sinn Féin: guanya les
eleccions d’Irlanda

Mort de Diana Garrigosa,
esposa del president
Pasqual Maragall, a
setanta-sis anys

09.02.2020

10.02.2020

Suspenen el Congrés
Mundial de Mòbils arran
l’alarma pel coronavirus
aparegut a Wuhan

La Generalitat Valenciana
aprova la llei de la funció
pública menystenint les
queixes pel català

13.02.2020

14.02.2020

‘Barçagate’:
Es descobreix que el
Barça té contractada
una empresa per a
desprestigiar Messi,
Guardiola i polítics
independentistes
Comença el judici sobre
l’extradició d’Assange
als EUA
24.02.2020

17.02.2020
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Es reuneix per primera i
única vegada la taula de
negociació entre els governs
espanyol i català

El poeta Enric Casasses,
premi d’Honor de les
Lletres Catalanes

26.02.2020

27.01.2020

El Consell per la
República desborda
Perpinyà amb un acte
multitudinari que
significa el retorn
a Catalunya del
president Puigdemont
i els consellers Comín i
Ponsatí

29.02.2020
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MARÇ
Nou revés de la justícia
europea a Espanya per
l’abús en l’extradició de
Valtònyc

Biden ressuscita en el
superdimarts demòcrata
i comença la cursa que
l’acabarà portant a la
presidència

03.03.2020

03.03.2020

Es descobreix que Juan
Carlos va rebre cent
milions de comissions
pel TGV saudita que han
aparegut a Ginebra

04.03.2020
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L’OMS anuncia que s’ha
guarit la darrera pacient
d’Ebola al Congo

Alfred Bosch dimiteix de
conseller d’Exteriors pel
cas d’assetjament sexual
d’un alt càrrec seu

05.03.2020

09.03.2020

Harvey Weinstein,
el productor que
desencadenà el
#MeToo, condemnat
a 23 anys de presó

11.03.2020

Un informe demolidor de
l’ONU reconeix els catalans
com a “minoria nacional” i
critica Espanya pel seu tracte
12.03.2020
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València suspèn
les Falles pel
coronavirus

13.03.2020

Un Sant Jordi confinat
s’ajorna

Mort del lingüista
Germà Colón

17.03.2020

22.03.2020

Ajornen els Jocs Olímpics
de Tòquio que es faran del
23 de juliol al 8 d’agost
de 2021
23.03.2020
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ABRIL
L’europeista Keir Starmer
substitueix Jeremy Corbyn
al capdavant dels laboristes
britànics

Bernie Sanders
abandona la cursa
presidencial i Joe Biden
serà el rival de Trump

04.04.2020

08.04.2020

Àlex Pastor, batlle de
Badalona, dimiteix després
d’haver estat detingut quan
conduïa begut
22.04.2020

El govern d’Andorra
apuja l’exigència de
català per a treballar
a l’administració
29.04.2020

45
vilaweb.cat

Dimarts
Dimecres,
1830
d’octubre
de desembre
2019 de 2020

ANUARI 2020

Especial #04

SIGNATURES ACTUALITAT 24H

MAIG
El PSC es nega a investir
Dolors Sabater i fa batlle
Xavier García Albiol

El TEDH condemna França
pel desallotjament de
romanesos d’ètnia gitana
promogut per Manuel Valls

12.05.2020

15.05.2020

Mort de George
Floyd a mans de
la policia

25.05.2020
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Trump trenca amb
l’OMS i l’acusa d’estar
sota el control de la Xina

Mort de l’il·lustrador i
dissenyador Lluís Juste
de Nin

30.05.2020

21.05.2020

Èxit de l’enlairament
històric del coet de
SpaceX amb dos
astronautes a bord

20.05.2020
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JUNY
Mort de Pau Donés,
cantant de Jarabe de Palo

El Suprem obliga el País
Valencià i Catalunya
a comunicar-se
exclusivament en castellà

09.06.2020

14.06.2020

Mort de l’escriptor
Carlos Ruiz Zafón

L’Audiència espanyola
reactiva la causa contra els
detinguts del 23-S i investiga
quatre persones més

19.06.2020

22.06.2020

Fèlix Millet ingressa
a Brians 2 per la
condemna del cas Palau
25.06.2020
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Fundació del Partit
Nacionalista de
Catalunya, escindit del
PDECat

La Xina aprova la llei
de seguretat i pren el
control total d’Hong
Kong

27.06.2020

30.06.2020

Alemanya dissol parcialment
les forces especials per
la seva vinculació amb
l’extrema dreta

El rei de Bèlgica es disculpa
pels actes de violència i
crueltat durant l’època
colonial al Congo

30.06.2020

30.06.2020

La batllia de Perpinyà
cau en mans de
l’extrema dreta

28.06.2020
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JULIOL
Tres dels presos
d’Altsasu obtenen el
tercer grau

Victòria folgada del PNB en
les eleccions al País Basc i el
BNG supera el PSOE a Galícia
i és segona força

02.07.2020

12.07.2020

El batlle de Prada,
Jean Castex, nou primer
ministre de França

03.07.2020
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Erdogan reconverteix
Santa Sofia en una
mesquita després
d’haver rebut l’aval
de la justícia
10.07.2020

El president Torrent,
espiat amb Pegasus, un
sistema informàtic que
només poden comprar
governs

El IEC, l’Acadèmia
Valenciana i la
Universitat de les
Illes Balears signen
un protocol per una
normativa lingüística
“inclusiva i unitària”

14.07.2020

16.07.2020
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Milers de persones
protesten a Poblet
contra els reis
espanyols

Especial #04
24H

La UE crea un fons
europeu contra la crisi
de la covid-19
21.07.2020

Comença el congrés
fundacional de Junts

20.07.2020

25.07.2020

Raimon llega tots els
béns a una fundació
nova, la beneficiària de
la qual serà Xàtiva

Suspenen el tercer grau
a Sànchez, Cuixart,
Junqueras, Romeva i
Forn
28.07.2020

Junqueras cedeix a Jordi
Solé l’escó d’eurodiputat

26.07.2020

28.07.2020
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AGOST
Un centenar
de morts en
l’explosió
al port de Beirut

Acord entre Nissan i els
sindicats pel tancament
de les plantes de
Catalunya

05.08.2020

05.08.2020

Bèlgica es nega a
extradir el conseller
Lluís Puig perquè el
Suprem no és competent

La principal candidata
de l’oposició a
Bielorússia rebutja
els resultats oficials

07.08.2020

09.08.2020

Juan Carlos I
fuig als Emirats
Àrabs, acorralat
per les acusacions
de corrupció

Puigdemont, els
presos de JxCat i quatre
consellers es donen de
baixa del PDECat

17.08.2020

31.08.2020
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Mort
del bisbe
Pere Casaldàliga

08.08.2020

Especial #04
24H
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SETEMBRE
Espanya tanca files
en defensa de Martín
Villa, contra la justícia
argentina

Detecten el forat negre
més gran trobat fins
ara: cent quaranta-dues
vegades la massa del Sol

01.09.2020

02.09.2020

Torra nomena Miquel
Sàmper, Ramon
Tremosa i Àngels Ponsa
nous consellers

Un incendi destrueix
Mòria, el principal
camp de refugiats
d’Europa

03.09.2020

09.09.2020

Aproven la llei
catalana que regularà
els nous contractes
de lloguer
09.09.2020
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La Batllia d’Andorra
admet a tràmit la querella
contra Mariano Rajoy
per coaccions a BPA

Valls fa que l’Ajuntament
de Barcelona retiri
la medalla d’or
a Heribert Barrera

14.09.2020

23.09.2020

Fusió de
CaixaBank
i Bankia

04.09.2020
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Quim Torra deixa
la presidència de la
Generalitat a causa
de la repressió judicial

28.09.2020

Mort del dibuixant
argentí Quino,
el creador
de Mafalda

Artsakh: la guerra entre
Armènia i l’Azerbaitjan
encén encara més la regió
més violenta del món

30.09.2020

28.09.2020
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OCTUBRE
À Punt, TV3 i
IB3 estrenen
simultàniament
‘La mort de Guillem’

Venècia conté per
primera vegada les
“aigües altes” amb una
xarxa de dics mòbils

02.10.2020

03.10.2020

Tamara Carrasco,
absolta de
les acusacions
de desordres públics

El sí a la independència
avança però és encara
insuficient a Nova
Caledònia

06.10.2020

04.10.2020

Grècia condemna
el partit neonazi
Alba Daurada per
organització criminal
07.10.2020
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Mobilitzacions contra
la visita de Felipe VI
a l’estació de França
de Barcelona

Els Cinemes Texas de
Barcelona tanquen
definitivament

09.10.2020

16.10.2020

Andorra,
nou membre
de l’FMI

El partit d’Evo Morales
recupera la presidència
de Bolívia després
del cop d’estat

17.10.2020

19.10.2020

L’Audiència espanyola
absol el major Trapero,
la intendenta Laplana
i la cúpula d’Interior

21.10.2020
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El TSJC condemna
Corominas, Simó, Guinó
i Barrufet per desobediència
i absol Boya

Xile aprova amb
un 78% dels vots
posar fi a la constitució
de Pinochet

19.10.2020

26.10.2020

Bartomeu plega després
d’haver portat el Barça
a una greu crisi
esportiva, econòmica
i institucional

27.10.2020

Importants personalitats
vinculades a ERC i Junts
són detingudes en el marc
de l’operació Vólkhov
29.10.2020
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NOVEMBRE
Un atemptat
gihadista a Viena
fa cinc morts
03.11.2020

Biden guanya
les eleccions i serà
el 46è president
dels Estats Units.
Trump no accepta
la derrota

07.11.2020

Especial #04

61
vilaweb.cat

Dimarts
Dimecres,
1830
d’octubre
de desembre
2019 de 2020

ANUARI 2020
SIGNATURES ACTUALITAT
NOVEMBRE

Especial #04
24H

Evo Morales torna
a Bolívia després
d’un any a l’exili

Armènia cedeix a
l’Azerbaitjan bona part
de la República d’Artsakh
en canvi d’un armistici

09.11.2020

10.11.2020

Trapero, restituït com
a cap dels Mossos
d’Esquadra

La República Sahariana
torna a entrar en guerra
amb el Marroc

12.11.2020

14.11.2020

El congrés espanyol
aprova la llei Celaá amb
el suport de PSOE, Podem,
ERC, PNB, Compromís
i Més País

Mort de
Diego Armando
Maradona

19.11.2020

25.11.2020

Condemnats a fins a quinze
anys de presó dinou dels
encausats per la visita del
papa a València
25.11.2020
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DESEMBRE
El Suprem torna a
castigar els presos
polítics privant-los del
tercer grau i del 100.2

Comença
la invasió de Tigre
per part d’Etiòpia

04.12.2020

09.12.2020

L’incendi en
una nau ocupada
de Badalona
fa tres morts

11.12.2020
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Meirás posa fi a
vuitanta-dos anys
d’espoliació
franquista

Condemnen Dani Gallardo
a quatre anys i mig
de presó per la protesta
contra la sentència
de l’1-O a Madrid

10.12.2020

16.12.2020

Joan Guàrdia guanya
les eleccions de la
Universitat de Barcelona
i en serà el rector

18.12.2020

L’Audiència espanyola
repetirà el judici a Otegi
anul·lat pel Tribunal de
Drets Humans

Disputar el poder: es fa
pública la proposta del
Consell per la República per a
guanyar la independència

14.12.2020

19.12.2020

65

Especial #04

ANUARI 2020

vilaweb.cat

Dimecres, 30 de desembre de 2020

ENTRE LA POR DEL VIRUS
I EL PÀNIC DE PERDRE-HO TOT
JORDI GOULA

Tots els països del món s’han vist afectats
per la pandèmia, que ha marcat l’evolució de l’economia de l’any 2020. I tots els
governs hi han respost pràcticament de
la mateixa manera, amb un suport decidit
de la seva despesa a l’activitat, finançada
amb un augment del deute públic. Els bancs
centrals també hi han aportat la seva part,
que al final ha estat decisiva, atès que han
proporcionat –i assegurat– els mitjans per
a finançar aquests deutes. Sembla que uns
i altres han après la lliçó de la crisi anterior
i han entès que la qüestió més important
era mirar de mantenir la xarxa productiva,
per minimitzar els efectes en l’activitat de
l’etapa posterior. Uns ho han fet més bé que
uns altres, això sí. El paper de la Comissió
Europea tampoc no es pot passar per alt, és la
vegada que s’hi ha implicat més, amb la creació de diversos fons d’ajuda, fins a arribar
al macrofons de 750.000 milions d’euros,
gairebé la meitat dels quals en préstecs sense
retorn, que implicarà per primera vegada
un endeutament de la institució i que ha de
tenir conseqüències positives en els difícils
anys que vénen.
Recordarem l’any 2020 com un dels més
dolents. Concretament, registrarà la contracció més forta de l’economia mundial
des de 1946. A l’inici de la segona onada de
l’epidèmia, el Fons Monetari Internacional
(FMI) preveia una caiguda de l’activitat
econòmica mundial del 4,4% per al 2020,
que probablement al final serà una mica

superior. Tots els països del món es veuen
afectats, però amb una intensitat diferent
en la caiguda del PIB. Si fem dos grans blocs,
diríem que al voltant del -6% en els països
industrialitzats, enfront del -3,3% per als
països emergents i en desenvolupament. I
cal dir que dins de cadascun d’aquests dos
grans grups les situacions són molt dispars,
és a dir, que les xifres mitjanes tenen molt
poca representativitat.
I d’on vénen, aquestes diferències? Molt
fàcil, de l’actuació de les autoritats de cada
país. Si bé el confinament s’ha implementat
a tot arreu, a cada país ha estat més llarg i
rigorós o menys, i vet aquí que la caiguda
de l’activitat va en bona part correlacionada
amb el nivell d’intensitat de les restriccions.
El volum d’ajuts que s’ha posat en mans de
les empreses ha estat molt important. El
nivell de generositat aplicat per cada govern
dins el món industrialitzat –l’estat espanyol
ha estat una excepció negativa– ha portat a
resultats proporcionals, que probablement
es notaran més quan entrem en el període
de postcovid, perquè unes xarxes productives hauran quedat en més bon estat que
unes altres.
Per descomptat, l’eficàcia de les mesures
sanitàries també ha tingut un paper important. La Xina, per exemple, ha implementat
mesures efectives amb un duríssim confinament que li permeten d’experimentar una
recuperació significativa. De fet, paradoxes
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de la història, el país on va començar la
pandèmia és l’únic que haurà experimentat
un creixement econòmic positiu el 2020. Un
altre punt diferencial clau és, evidentment,
l’estructura de les economies. A Espanya, per
exemple, l’ha afectat més que altres països,
perquè depèn més del turisme de masses,
escanyat per les restriccions al transport
internacional.
A casa nostra, l’any 2020 deixa tres grans
blocs de conseqüències que tindran molt de
pes els anys vinents. Un, a escala microeconòmica, amb una pèrdua important de l’activitat, l’enfonsament de moltes empreses
–sobretot pimes i autònoms–, l’augment
de la morositat, el sobreendeutament i una
perillosa bomba de rellotgeria per al 2021,
l’interrogant de què passarà quan s’acabin
els ERTO i quan es permetin els concursos
de creditors; un segon, macroeconòmic,
on els trets més rellevants són el creixement brutal del dèficit públic, el consegüent endeutament addicional per a evitar
el col·lapse de l’activitat interna i el fre en el
comerç internacional, que ha fet trontollar
les exportacions; i el tercer és social, amb
moltes parts negatives, com la pèrdua de
llocs de feina, l’augment de la desocupació,
l’empobriment generalitzat de la població i
el naixement d’una nova classe social, “els
pobres covid”.
Amb lletra petita, l’any haurà tingut també
alguns aspectes positius, sobretot perquè ha

obligat les organitzacions a espavilar-se i
posar en pràctica noves idees. A escala macro, per exemple, l’aportació dels ERTO ha
estat decisiva. Ha evitat una veritable massacre en l’ocupació i el tancament definitiu
de molts milers d’empreses. A les organitzacions s’ha accelerat l’aposta digital per a fer
front als nous desafiaments que presentava
la pandèmia i s’ha començat a aplicar el teletreball a gran escala, trencant vells axiomes
sobre la feina presencial. I moltes empreses
també han hagut de crear o millorar els seus
canals de venda per internet, atès el fort
creixement i la consolidació del comerç en
línia, empès, sobretot, per Amazon.
A Catalunya, hi ha hagut dos fets molt rellevants en el món empresarial. El primer és
la marxa de Nissan de les seves plantes. El
mes d’agost l’empresa va arribar a un acord
amb els sindicats, però el cas és que 2.500
treballadors directes perdran la feina el 2021
i uns quants més d’indirectes que treballaven per a l’empresa japonesa. Ha estat un
cop molt dur i les autoritats tenen un any
per a trobar alguna multinacional que vulgui
aprofitar les instal·lacions de l’automobilística. Avui és un sector trasbalsat pels canvis
tecnològics interns i que pateix molt amb la
forta davallada de vendes. A Catalunya, per
exemple, la caiguda de les matriculacions ha
estat del 36% fins al novembre.
El segon fet rellevant ha estat l’absorció de
Bankia per Caixabank, aprovada ja per tots
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els òrgans interns d’ambdues entitats. Això
significa la creació d’un megabanc –a la crisi
anterior se’ls anomenava sistèmics i es deia
que no n’hi hauria d’haver– que serà dominant en el mercat domèstic estatal, cosa que
vol dir eliminar competència i, per a Catalunya, fer un pas més per a allunyar-se del
seu lloc de naixement. La nova entitat, que
s’anomenarà igual, tindrà un president basc,
que ve de Bankia, un conseller delegat madrileny, que ja era a Caixabank, i mantindrà
la seu fiscal a València i dues seus operatives
a Barcelona i Madrid. La gran pregunta que
ens fem és: qui manarà en el gegant bancari?
De moment, dels quinze membres prevists al
nou consell, sis seran de Caixabank i tres de
Bankia, però el vot decisiu el tindran els sis
que s’han de nomenar com a independents.
El poder accionarial majoritari quedarà en
mans de Criteria (Fundació la Caixa) en un
30%, i un 15% serà de l’estat, mitjançant
el FROB. En el seu moment, vaig comentar si aquest paquet seria objecte de venda
immediata –hauria de ser així– o seria un
cavall de Troia. Els que sí que hi perdran
seran els més de 5.000 treballadors que
hauran de deixar l’entitat (unes 1.500 oficines tancades). Madrid i Barcelona és on
hi ha les plantilles de més edat i, per tant,
les que tenen més probabilitat de tenir més
retallades. En definitiva, Caixabank fa un pas
més en direcció a Madrid, la qual cosa és una
pèrdua important per al país, orfe d’entitats
financeres de pes –de fet, el trasllat de la seu

a València ja va ser un primer pas. Val a dir
que poques setmanes després hi va haver
l’intent fallit d’absorció del Banc Sabadell
pel BBVA. L’operació es donava per feta, però
de cop i volta es van trencar les negociacions
i el Sabadell continuarà sol, amb la retirada
del seu conseller delegat, Jaume Guardiola.
Els bancs han passat un any molt difícil,
amb els tipus al 0%, si no negatius, i la seva
necessitat de generar marge s’ha complicat
molt i han hagut de forçar la via de les comissions. Una situació que es mantindrà el 2021.
Sectorialment, les conseqüències de la crisi han variat molt. En un primer punt de
reflexió, podríem dir que la indústria ha
patit menys que els serveis. I que dins la
indústria, els sectors químic, farmacèutic
i agroalimentari s’han vist menys afectats
per la crisi que el dels cotxes i el tèxtil, per
exemple. Les diferències de comportament
entre uns i altres han estat molt notables,
i dins el sector industrial destaca l’agroalimentari, que ha facturat més que no pas
l’any passat.
Els serveis són els que han rebut la garrotada
més forta, però també hem de fer-hi distincions. Tots els sectors lligats al turisme han
patit molt, perquè la baixada de visitants i de
despesa estrangera ha estat superior al 90%.
Hoteleria, restauració i bars, conjuntament
amb el comerç i les activitats artístiques, han
estat els grans perdedors de la pandèmia,
en part, per l’esmentada manca de turistes,
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però també per les decisions intermitents
d’obertura i tancament de locals que el
govern de la Generalitat ha anat prenent,
en molts casos de manera improvisada i
difícil d’entendre. En canvi, sectors com la
sanitat, els serveis personals i les activitats
financeres han tingut un comportament
més que acceptable, en termes d’ocupació.
Fixeu-vos que fins ara no he parlat de xifres.
Perquè enguany ha estat més difícil que mai
acostar les xifres a la realitat. No tan sols en
les prediccions, sinó també en els càlculs de
què ha passat. Per això ho he anat deixant per
a més endavant. L’últim informe de conjuntura de la Cambra de Comerç (del novembre),
per exemple, rebaixava més de dos punts la
davallada prevista del PIB català i ara estima
que serà d’un -12,7%. Segons Funcas, en
el seu informe de mitjan desembre: “Les
mesures adoptades en aquesta comunitat
per a contenir la segona onada de la pandèmia s’han trobat entre les més rigoroses, i
destaca el tancament de totes les activitats
no essencials, cosa que anticipa una caiguda
severa de l’activitat en l’últim trimestre de
l’any. L’estimació per al creixement del PIB
en el conjunt de l’any se situa, per tant, en
un -13,5%.” I, per últim, tenim l’estimació
del BBVA Research del mes de desembre,
on s’afirma que “el PIB de Catalunya es
podria reduir entre un -11,5% i un -12,0%
en el 2020”.
Sempre segons el BBVA, entre els factors

que justifiquen la significativa disminució del PIB de Catalunya, hi ha un impacte
de la pandèmia més fort en el consum de
les llars, l’exposició més gran al turisme i
l’elevada dependència de la despesa dels
no-residents. Tot això ha repercutit també
en un impacte una mica més intens de la crisi
sobre el mercat laboral, amb una caiguda de
l’ocupació del 4%, gairebé.
Per últim, l’informe observa, des del punt de
vista territorial, que en el moment de més
impacte, al maig, les comarques nord-orientals i del Camp de Tarragona van ser les
més afectades, seguides de les comarques
de muntanya i la zona metropolitana de
Barcelona, per l’efecte del turisme. Aquesta
feblesa més elevada continua amb les últimes dades de novembre. Les zones d’interior
i les Terres de l’Ebre, amb una força laboral
orientada a l’agricultura i la indústria, sembla que són les comarques que, ara com ara,
resisteixen més bé aquesta crisi.
I no voldria acabar sense assenyalar que un
dels fets més rellevants de l’any –i el més
dolorós, socialment parlant– ha estat, per
mi, el naixement d’una nova classe social:
els “nous pobres covid”. Són gent que hem
vist durant mesos i mesos a les cues de centres de beneficència esperant un plat per a
menjar. Gent que quan els han preguntat,
han dit que sentien vergonya, perquè mai
havien pensat que es trobarien en aquest
tràngol. Gent com tots nosaltres, que fins
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fa uns mesos treballaven i que de la nit al
dia se’ls ha fos el llum. Han viscut d’estalvis fins que han pogut, però finalment han
hagut de rendir-se a l’evidència. Aquesta
és la pitjor herència de l’any. És veritat que
quan la recuperació es consolidi i sigui un fet
real i palpable, moltes d’aquestes persones
es reincorporaran a l’activitat, però els més
grans i els menys formats crearan un problema addicional a la societat. Tots plegats
seran els “nous pobres covid”, i hauran
d’afrontar una realitat molt dura que el govern haurà de solucionar d’alguna manera.
I que no m’oblidi de recordar que les autoritats, les d’aquí i les de Madrid, ho han fet
molt malament. Certament, les d’aquí no
tenen diners, ni poder per a captar-los. I,
com cada any, milers de milions han volat
cap a Madrid sense contrapartida. Però qualitativament han suspès l’examen. Veurem
com han deixat entre tots el teixit productiu
quan sortim del túnel, però sempre quedarà
la sensació que s’hauria pogut fer més. I
només recordaré dos interrogants punyents.
Un, per què no hi ha hagut ajuts directes més
generosos? I dos, per què no s’han condonat imposts i cotitzacions als autònoms i
pimes als qui han prohibit de treballar? No
ho entenc. Ho han fet a la resta de països.
Aquesta mala manera de fer haurà agreujat,
amb tota probabilitat, els mals que ens deixa
en herència la pandèmia per als exercicis
vinents.
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L’ANY DELS
PRIMERS
25 ANYS
DE VILAWEB

EL DIARI HA CELEBRAT ELS SEUS
PRIMERS VINT-I-CINC ANYS
D’EXISTÈNCIA I PREPARA UNA
RENOVACIÓ A FONS I UNA GRAN
EXPOSICIÓ A BARCELONA
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El 2020 també ha estat l’any en què VilaWeb ha celebrat els seus primers vint-i-cinc anys. Tot
i que la pandèmia ha dificultat molt la celebració, entre més coses, s’ha publicat el llibre d’estil
del diari en paper, a càrrec d’Edicions de 1984, i treballem en una renovació a fons de la maqueta
que veurà la llum els mesos vinents i en una gran exposició sobre el paper que ha tingut VilaWeb
en l’evolució dels Països Catalans, que s’inaugurarà al Palau Robert de Barcelona el novembre
del 2021 i amb la intenció que després viatgi per altres ciutats

ASSUMPCIÓ MARESMA I VICENT PARTAL
Avui fa vint-i-cinc anys que
VilaWeb va penjar a internet
la seua primera pàgina, amb
el nom de la Infopista. Aquell
maig del 1995 era impossible
saber on ens portaria aquella
xarxa innovadora que s’anomenava internet. Vint-i-cinc
anys després, VilaWeb és un
moment diari per a centenars
de milers de persones, un espai conegut i al qual recorren
milions de persones quan necessiten informació rigorosa

i professional, independent
i compromesa. El 1995, ens
connectàvem una volta al dia
per actualitzar la pàgina i ens
desconnectàvem de seguida
perquè cada minut costava
diners –1.500 pessetes per
tres hores de connexió, 4.500
per una connexió il·limitada
en el temps al servidor. Avui,
les vint-i-quatre hores del
dia i els set dies de la setmana, la redacció de VilaWeb
treballa per portar a pantalles

de tota mena, algunes de les
quals inimaginables aquell
1995, la informació de tot
allò que passa en uns Països
Catalans que tenen poc a veure, i ho diem en positiu, amb
com eren aleshores i en un
món que, aquest encara més,
ningú no podia imaginar que
esdevindria, tan ràpidament,
tan petit i tan connectat.
Hem dit unes quantes vegades que no sabíem, que no

imaginàvem... i era així. Els
pioners d’internet, entre els
quals VilaWeb, només sabíem que passaria alguna cosa grossa amb allò, que ens
ajudaria a canviar un món,
en el nostre cas periodístic,
que no ens agradava. Però
vist des d’avui, sorprendria
quantes coses ignoràvem i,
per tant, descobríem cada dia.
Inventar, atrevir-se, va ser la
clau per a viure. Ho explicaré
amb una anècdota.
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Un servidor a Londres va
ser la gran decisió

Durant els primers
anys, entre el 1995 i
el 2004, VilaWeb va
ser un intent constant
d’entendre quin era
el nostre paper

No sabíem amb certesa què
fèiem amb aquells comandaments d’Unix. Només sabíem que calia escriure allò
tan complicat sense equivocar-nos ni en una sola
lletra i desconnectar-nos.
Aleshores, VilaWeb es quedava allà penjada i visible
des de tot el món. Potser
us pregunteu: I per què,
Londres?
En aquella decisió hi ha una
de les claus que expliquen per
què ha funcionat VilaWeb. A
començament del 1995, als
Països Catalans només hi
havia dos servidors privats
que podien allotjar documents web. I eren caríssims.
Simplement, no els podíem
pagar. Però una nit se’ns va
ocórrer que, si la xarxa era
global, no hi havia cap raó
per a obligar-nos a tenir la
pàgina ací, una idea simple
però nova. Una recerca ens
va portar a triar el servei
londinenc de Demon.co.uk,
un dels servidors més gran
del món aleshores, que tot
just va desaparèixer ara fa
un any.
A Demon van estar encantats
de tenir un client estranger
exòtic, en vam ser els primers, i fins i tot ens telefonàvem per veure com anava tot.
Però la qüestió important és
que el seu preu era deu voltes
inferior al que ens demanaven ací. Aquell dia, les tres
persones que vam començar
aquest diari, nosaltres dos i
Joan Subirats, vam aprendre
que a la xarxa tot es podia fer
de manera diferent, que la
imaginació comptava molt i

Aquest és el paper amb les primeres instruccions
per a crear VilaWeb. En aquella època, internet era
una xarxa realment complicada per als informàtics.
Per actualitzar la pàgina, fabricada a mà amb aquell
simple llenguatge HTML de l’època, calia enviar-la
per FTP a Londres i i després obrir el Telnet (!?) i teclejar amb molta cura tot de comandaments com ara:
“gunzip tar gz
cd../..”

que fer sostenible l’empresa
que volíem crear era una
condició per a fer-la durar.
De retop, va passar que des
del primer minut vam tenir una adreça co.uk (www.
pma.co.uk) i VilaWeb no va
fer servir mai ni el .es ni el
.fr. I de seguida ens vam canviar al .com. Un dels dies més
divertits de la nostra història va ser quan Telefónica de
España ens va demanar una
reunió, tota intrigada, per
preguntar-nos com és que de
Barcelona estant fèiem servir
el .com, que ells pensaven
que només el podien tenir els
americans i què havien de fer
ells per aconseguir-ho...

Durant els primers anys,
entre el 1995 i el 2004, VilaWeb va ser un intent constant d’entendre quin era el
nostre paper. L’atmosfera
d’internet era extraordinàriament creativa i amable,
molt col·laborativa i tothom
hi posava de la seua part. Així
vam anar inventant una cosa
rere una altra, a la recerca
de com es feia el periodisme
en aquell nou mitjà. Primer
amb el directori i convençuts que Yahoo News –que
encara existeix, però no té
res a veure amb allò que era–
marcava la pauta. Vam fer un
cercador abans que existís
Google, tres anys abans. Vam

crear una festa, les 24 Hores
d’Internet, que se celebrava
cada any el 8 de febrer perquè
aquell dia es va fer la primera Expo Mundial virtual i hi
vam participar. El 1996, vam
inventar un projecte de diaris
locals que va arribar a tenir
cent vint edicions pròpies,
però que no va trobar el model de sostenibilitat i qualitat.
Tanmateix, tant de temps
després, encara en resten algunes edicions en actiu, com
les d’Ontinyent i Mollerussa.
Les primeres VilaWeb Locals
van ser Montcada i Reixac,
Sabadell, la Pobla, Arenys de
Mar, Figueres, Nova York,
Girona, Granollers, Terras-
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sa, el Vendrell, Vilafranca i
Calafell, tot ensenyant que
el nostre marc mental eren
els Països Catalans però que
els catalans de la diàspora els
consideràvem part del nou
país virtual que anàvem dibuixant.
Vam ser pioners a fer xats
amb personatges coneguts,
xats que alguna gent es pensava que ens inventàvem –el
batlle de Barcelona aleshores,
Pasqual Maragall, un gran
internauta, es va enfadar
molt quan va veure que hi
havia gent que no es creia que
fos ell qui era a l’altra banda
de la pantalla. Vam col·laborar amb tot de gent fent, per
exemple, la campanya electoral amb La Vanguardia en
un projecte que es va dir Plaça
Internet, on els lectors enviaven preguntes per mail i els
candidats, en teoria, també
responien per mail, tot i que
la realitat era que un motorista del diari del grup Godó
traginava disquets d’una seu
a una altra! El 5 de novembre
de 1989, vam crear el primer
servei WAP del país per a servir informació als incipients
i prehistòrics telèfons mòbils
de l’època, i un any després,
una edició per als Palm Pilot
que ens va fer confiar, pobres
de nosaltres, que anàvem encarant bé el futur. Vam pactar
amb Menta, Cable i Televisió
de Catalunya un servei informatiu per als seus abonats
que va permetre el primer salt
endavant de la redacció del
diari i la primera font d’ingressos directa, periodística,
en uns anys on els diners els
fèiem sobretot fabricant webs
per a tercers, una feina aleshores molt desconeguda.

Quan vam descobrir que
érem un diari
Aquells van ser uns anys tan
apassionants com divertits,
això s’ha de reconèixer. Uns
anys en què ningú no tenia
cap problema de provar una
idea i abandonar-la perquè,
en realitat, ningú, enlloc del
món, tenia gaire clar què feia. Des de sempre, VilaWeb
va beure de les experiències
internacionals. El 1995, gràcies a una invitació de Wayne
McPhail, vam conèixer el Canadà i el Hamilton Spectator,
on ell dissenyava el projecte
d’internet que seria pioner,
també, en aquell país. El
1998, VilaWeb va servir per a
explicar què era internet en
un acte prohibit per la policia a Turquia i, durant anys,
va posar tota la seua infrastructura al servei de Bianet,
els nostres valents col·legues
periodístics que lluitaven, i
lluiten encara, per la democràcia. Al Congrés Mundial de
Periodisme de Recife (Brasil) de 1998, el nostre diari
va ser un dels tres projectes
escollits per a explicar a periodistes de tot el món que tot
allò que coneixíem del paper i
les rotatives s’acabava. Pocs
ens van fer cas aleshores i hi
ha qui encara avui no s’ho
creu del tot.
Però no van ser anys senzills en tot. La borratxera de
les .com i els portals va ser a
punt de destrossar tot l’ecosistema internauta. Hi havia
nous rics que ho compraven
tot amb una ànsia per créixer que només podia portar
–com ho va fer– a una crisi monumental. També van
intentar comprar VilaWeb,
especialment Star Media, un

dels grups més poderosos de
la internet mundial d’aquella època, amb seu a Nova
York. No ens vam vendre, i
en la perspectiva del temps
passat, aquesta va ser una
decisió magnífica. Entre més
coses, perquè estem segurs
que si ho haguérem fet avui
VilaWeb no existiria, però
també perquè el català potser
no hauria crescut a la xarxa
com ho va fer.
I això ho diem perquè cal
recordar que el 1995 poca
gent creia que el català podia
ser el cas d’èxit a internet
que va certificar la concessió
del domini propi .cat l’any
2004. I poques notícies devem haver donat més de
gust que aquesta. Amadeu
Abril, el màgic cervell darrere l’invent, va rebre la trucada des de l’altra banda de
l’Atlàntic que comunicava
que ja era tot fet i, uns minuts després, nosaltres vam
penjar aquestes preguntes i
respostes sobre el nou domini de la cultura catalana,
les quals, vistes des d’ara,
són curioses, si més no. S’hi
explica, per exemple, la famosa, i oblidada, prohibició de penjar fotografies de
gats que es van empescar els
americans perquè el .cat fos,
efectivament, per a catalans
i no per a amants dels felins.
Però al començament les coses no eren així de clares ni de
bon tros. El 1996, la Generalitat de Catalunya va dedicar
tots els seus esforços a fer
un portal en espanyol, amb
l’inequívoc nom d’Olé, portal
que va acabar als tribunals
embolicat en acusacions de
corrupció.

La borratxera
de les .com i els
portals va ser a
punt de destrossar
tot l’ecosistema
internauta

El 1995 poca gent
creia que el català
podia ser el cas d’èxit
a internet
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Per això, VilaWeb, i molts altres projectes com el nostre,
va tenir un paper fonamental
a l’hora de demostrar que
el català no era cap llengua
subordinada a cap altra. Vam
defensar que en català es podia fer funcionar internet i
que el català era un mercat
coherent. En aquell moment,
molts projectes es van fer
en espanyol pel convenciment (tan imperialista com
equivocat) que tota l’Amèrica Llatina llegiria allò que
li digueren els hereus dels
conqueridors. Els va acompanyar el fracàs, però es va
perdre un temps preciós i una
enorme quantitat d’energies
i diners. Per cert, que encara
avui VilaWeb continua fidel
a la idea que el català no és
una llengua subordinada a
cap altra, raó per la qual, a
diferència de molts mitjans
catalans, no ens hem passat
mai a la doble edició, bilingüe, malgrat la insistència,
novament!, de la Generalitat,
independentista!, aquests
darrers anys.Enmig de tot
aquest panorama exuberant
i volàtil alhora, el principal
problema era encertar què
volíem fer. I el 1998 ho havíem deixat definitivament
clar: “VilaWeb no és una
empresa d’internet, sinó un
mitjà de comunicació: per
tant, hi ha coses d’internet
que no farem mai i coses que
fan els mitjans de comunicació, fora d’internet, que nosaltres també volem fer.” La
frase, pronunciada en l’acte
que cada Cap d’Any organitzava l’imprescindible Alfons
Cornella a ESADE, definia el
concepte que ens va servir
per a marcar l’orientació definitiva de VilaWeb.

L’11-M: el dia que ho va
canviar tot
Fidels a aquesta idea vam començar un replantejament
total. Fins aleshores, els
nostres ingressos provenien
de crear webs i continguts
per a tercers i la major part
dels treballadors de Partal,
Maresma i Associats eren,
de fet, informàtics. Encara
van passar molts anys abans
d’abandonar del tot aquestes
feines que ens servien per a
finançar un diari que anàvem fent créixer en paral·lel al
creixement de la xarxa. Però
aquell “som un mitjà de comunicació” ja no deixava cap
espai al dubte.
I vam intentar moltes coses, ja completament, des de
l’àmbit periodístic. Vam fer
un acord amb el grup Prisa
per a crear una sèrie televisiva amb Ferran Adrià, dirigida
per Josep Morell, que anys
després es va comercialitzar
en DVD. Vam mirar de portar
a Barcelona el diari gratuït 20
Minuts, que havia tingut un
èxit fulgurant a Europa. De
fet, el hòlding europeu de 20
Minuts i VilaWeb vam signar
un acord i ens vam presentar a un concurs obert per
l’Entitat Metropolitana del
Transport, amb la finalitat de
repartir-lo al metro i als autobusos. Però l’ajuntament,
pressionat per La Vanguardia
i El Periódico, el va declarar
desert. 20 Minuts va acabar
eixint a Barcelona, però a
costa de comprar una empresa de Madrid i renunciar
al monolingüisme català del
projecte, fets que ens van fer
renunciar a participar en el
projecte. També coincidint
amb la festa dels cinc anys de

VilaWeb del 16 de novembre
de 2000, vam anunciar un
acord estratègic amb l’empresa editora del diari el Punt.
Amb el Punt, VilaWeb va treballar molt, durant una dècada llarga, va compartir-hi el
projecte COMIT, on s’integraven diversos diaris en català, i fins i tot vam crear una
redacció conjunta al Raval
de Barcelona, el quart local
i penúltim on hem fet feina
aquests vint-i-cinc anys.
Va ser precisament en aquest
local del carrer de les Tàpies
on la redacció de VilaWeb va
viure el dia que ho va canviar
tot: els atemptats de Madrid
de l’11-M.
La informació sobre aquells
atemptats va catapultar VilaWeb entre el gran públic.
José Maria Aznar, aleshores president del govern
espanyol, va pressionar
els principals diaris perquè atribuïssen les bombes a l’organització basca
ETA, pocs dies abans de les
eleccions. I així ho van fer,
obedients, com demostra
aquesta portada que el diari
El País ha intentat amagar
durant anys.

Explicar què es va viure entre
aquell dijous i el diumenge de
les eleccions és impossible en
poc espai –però, si us interessa, al cap de deu anys vam
fer aquest article, recordant
els fets en detall. No hem
viscut mai una pressió com
aquella. Pressió ambiental
i professional. Pressió dels
lectors –guardem correus
que ens acusaven amb una
enorme duresa de “girar la
cara als morts” i de ser etarres. Pressió mental. Pressió
política, també. I pressió,
molta pressió, personal.
Aquell dia, aquells dies, érem
conscients que si ens equivocàvem seria la fi de VilaWeb.
Però no tan sols la vam encertar, sinó que aquell dia va ser
el punt tombant a partir del
qual els encara anomenats
“nous mitjans” o “no media”
vam començar a acorralar
la pesada maquinària de la
premsa tradicional. Així ho
explicava un reportatge televisiu fet per poc després
per Manuel Campo Vidal i per
Manuel Castells, avui ministre d’Universitat espanyol i
sociòleg més que eminent,
que va emetre TV3. Fins i tot
vam crear per primer vegada
una edició en pdf que en algunes manifestacions, com
aquesta de València, es va
repartir de manera massiva,
gràcies al fet que algú en va
imprimir milers de còpies.
Trobant el fil, del 2004
a l’inici del procés
independentista
El 2004 va ser fonamental per
a VilaWeb perquè va servir
per a definir les bases sobre
les quals encara avui se sosté el projecte. Després d’uns
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anys fent de pioners, es va
imposar la identitat de diari
i es va aclarir el debat sobre
el model.
Avui, VilaWeb va cap als
19.000 subscriptors i és reconegut pel seu format rigorós,
de periodisme de qualitat,
allunyat de les estridències i
el sensacionalisme que, per
desgràcia, sembla imperar
en els digitals. El resultat de
l’aposta feta el 2004 parla per
si sol, però cal remarcar que
és el fruit d’una visió a molt
llarg termini, d’una fe enorme en el periodisme de qualitat i d’una paciència ingent.
El 2004, VilaWeb va començar el seu projecte de subscripció. Hi ha qui se sorprèn
que ho plantejàrem fa tants
anys. Era molt embrionari,
basat en els blocs, un apartat
de VilaWeb que sempre ens ha
estat especial, i en una sèrie
de serveis molt diferents dels
que tenim avui. Tot era molt
primitiu, però el cercle virtuós ja era dibuixat. El 2004,

a VilaWeb vam optar per rebutjar el clic fàcil i el sensacionalisme, convençuts que el
periodisme de qualitat, aquell
pel qual ens havíem ficat en
aquest embolic el 1995, tenia
un públic a la xarxa, un públic
que hi tenia interès i que estaria disposat a finançar-lo.
Vam tardar onze anys fins a
aconseguir superar la barrera dels dos mil subscriptors. Onze anys durant els
quals, amb molta paciència,
vam anar adaptant el model
del diari i de l’empresa als
objectius que havíem definit. La publicitat començava a funcionar, però no era
prou. Vam haver de continuar fent continguts per a
tercers durant uns quants
anys encara, a la recerca
sempre de la sostenibilitat
i la independència. No deure res a ningú és la millor
manera de ser immunes a
qualsevol pressió. El 2004,
la Generalitat de Catalunya
va concedir per primera vegada subvencions als mit-

jans digitals –un detall que
alguns obliden quan insisteixen malèvolament en el
tòpic: en el cas de VilaWeb,
quan els ajuts van arribar
ja feia nou anys que funcionàvem tots solets. Aquests
ajuts, i els que posteriorment va adjudicar també
la Generalitat Valenciana,
van tenir dues cares. Per
una banda, van consolidar
molts projectes d’internet
ajudant-nos a créixer més
de pressa que no hauríem
crescut sense. Però l’altra cara és que van obrir la
porta al periodisme groc i
sensacionalista per l’error
immens de basar-los en els
clics recomptats per l’OJD.
Per desgràcia, la situació no
tan sols no ha millorat pas
en aquest sentit, sinó que va
pitjor, tal com va denunciar
VilaWeb en el VI Congrés
dels Periodistes Catalans.
I ara, a més, el partidisme i la dependència de la
política més agressiva han
agreujat la situació, com es
demostra gràficament en
l’adjudicació capriciosa de
la publicitat institucional
del govern català.
L’aposta periodística i empresarial de VilaWeb, doncs,
és el fruit de la feina i la reflexió que es va concretar a
partir del 2004. Onze anys
després d’haver proposat el
servei de subscripció, i després d’haver picat molta pedra mirant de fer entendre
als lectors que un bon diari
de qualitat només pot existir
si una part d’ells el paga, el
2014 les xifres de subscripció
van començar a pujar ràpidament i no han parat des
d’aleshores.

I com ha passat amb tots els
diaris del món, els grans fets
informatius, les grans sacsejades socials, han causat impactes molt forts també en
l’augment de les subscripcions. I de l’impuls de l’edició
mòbil, quan el telèfon ja va
substituir l’ordinador com a
eina d’accés a internet. Així
ho explicava The New York
Times parlant de l’elecció
de Donald Trump i aquest
ha estat el cas, pel que fa a
VilaWeb, de la primera fase
del procés sobiranista i ara
de la crisi causada pel coronavirus. Això ens ha fet
entendre millor encara quina
és la nostra feina.

Avui, VilaWeb va
cap als 19.000
subscriptors i és
reconegut pel seu
format rigorós,
de periodisme de
qualitat, allunyat de
les estridències i el
sensacionalisme
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Un diari imprescindible en
els moments importants
VilaWeb és un diari hard news.
Bàsicament, parlem de política, economia i cultura i
oblidem voluntàriament els
altres continguts. És un diari menys ocurrent i divertit,
però en canvi, és un diari en el
qual es pot confiar. I per això,
quan passen coses de molta
transcendència és quan ens
fem més importants per als
nostres lectors.
De vegades, amb conseqüències serioses. Hi ha hagut situacions en què hem necessitat
molt de suport per a defensar
el dret a la informació. Ens
hem querellat i hem guanyat
judicis contra els Mossos per
agressions a periodistes nostres al carrer. Vam destapar
que La Caixa treia profit de la
invasió americana de l’Irac.
Hem publicat informacions
que han molestat moltíssim
i han implicat represàlies de
caràcter divers. Fins i tot, ens
vam veure obligats a sostenir una llarga batalla de tres
anys amb l’Ajuntament de
Barcelona, entre el 2008 i el
2011, per la investigació del
cas Vilaró. L’ajuntament ens
va embargar una quantitat de
diners enorme i va demanar
presó per al director del diari,
pel contingut de les nostres
investigacions, abans de retirar la querella l’últim segon,
quan ja érem pràcticament
dins el jutjat i nosaltres havíem deixat clar que, si calia, aniríem a la presó, però
que no desmentiríem allò
que teníem provat. Però com
tantes vegades, el cas Vilaró
ens demostra els límits del
periodisme. Des de VilaWeb
vam poder demostrar que el

cap de la Guàrdia Urbana de
Barcelona explicava una història que no quadrava amb
la realitat, però no vam ser
capaços, ni n’ha estat capaç
ningú encara, de demostrar
què va passar en realitat. El
periodisme no sempre reconforta prou.
Particularment, durant la fase del procés d’independència de Catalunya començada
el 2014, VilaWeb va esdevenir
una referència permanent
tant en termes informatius
com d’opinió. I això va ser
gràcies a la capacitat de depurar el model, deixar-nos
d’obsessionar pels clics i
recuperar els principis deontològics i professionals
més bàsics. L’escàndol causat pel fals anunci de la mort
de Muriel Casals, que es va
analitzar a fons en aquest
article, va ensenyar a molta
gent que l’obsessió pel clic, la
maximització del nombre de
pàgines i els ingressos de la
publicitat era molt perillosa
per a l’exercici raonable del
periodisme i per la salut democràtica de la població.
En aquest sentit, és clar que
l’eufòria per la política que
es va desencadenar arreu
dels Països Catalans quan
va començar el procés d’independència va afavorir el
creixement de VilaWeb. Però,
per això mateix, ens agrada
remarcar que nosaltres ja hi
érem. Ja érem independentistes el 1995, ja érem progressistes, com queda recollit
en el nostre ideari, el 1995,
ja sabíem que el nostre marc
nacional eren els Països Catalans, i el primer dibuix de
la Infopista era un manifest

en tota regla i ja érem digitals
el 1995. Una combinació que,
ho reconeixem, ens dóna una
perspectiva potser única.
VilaWeb sempre ha estat un
mitjà compromès, en tot. Des
del començament, hem participat i protagonitzat tota
mena de campanyes mitjançant continguts especials. Hi
ha gent que encara recorda campanyes dels primers
anys, com la que es va fer
contra la Warner i en favor
del doblatge en català de
Harry Potter, que va arribar
a moure 30.000 missatges
des d’un formulari nostre,
aconseguint que la multinacional americana es retractés.
En el seu moment, VilaWeb
va fer campanya contra la
constitució europea, a favor
dels drets dels refugiats, pel
dret de l’habitatge, contra els
ultres als camps de futbol, es
va involucrar en les consultes
populars per la independència fent de la redacció del diari
un dels col·legis electorals
del 10-A barceloní o va ser
un dels punts on la gent podia
aconseguir, i quines cues que
s’hi feien!, les samarretes de
l’Onze de setembre de l’ANC.
I això és així perquè dels nostres referents periodístics, de
Ramon Barnils a Anna Politkóvskaia i Albert Camus,
VilaWeb n’hem après que el
compromís social no va pas
renyit amb l’exercici rigorós
de la professió periodística,
ans al contrari, és imprescindible. Per això, VilaWeb
s’ha reforçat de manera obsessiva contra les ingerències
polítiques i econòmiques de
tota mena mentre mantenia obertament posicions

editorials decidides, i no tan
sols per escrit: la publicació
dels anuncis del referèndum
d’autodeterminació, que
molts diaris catalans no van
publicar per por, ens va valer
una intempestiva entrada de
la Guàrdia Civil a la redacció.
Aquesta claredat pel que fa
als posicionaments públics
sempre l’hem combinada
amb la màxima professionalitat informativa. Fins al punt
que, alguna vegada, els lectors
s’han sorprès per les informacions que publicàvem, cosa que encara ens sorprèn més
a nosaltres. Per exemple, quan
durant la campanya del 21-D
des de VilaWeb es va desmuntar una mentida que circulava
sobre el finançament irregular de Ciutadans. O quan es
va desmentir una informació falsa arribada dels Estats
Units que deia que els autors
dels atemptats de Barcelona i
Cambrils eren dirigits directament per la policia espanyola.
O, més recentment, quan vam
desmuntar la fantasia sobre
les 1.714.000 màscares. Simplement, els fets són els fets i
no es poden manipular. No es
guanya res essent ignorant.
Tots aquests anys, VilaWeb
ha fet investigacions molt rigoroses, com la reconstrucció
dels atemptats de Barcelona
i Cambrils, el recompte de
les interioritats del pacte que
acabaria portant Carles Puigdemont a la presidència de
la Generalitat o la publicació
dels papers que demostraven
la gravetat de la pandèmia
del coronavirus. Hem estat
ràpids i directes, com quan,
en menys d’una hora de feina frenètica, vam aconseguir
de despullar la falsedat de la
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És la capacitat de combinar aquest rigor
professional amb el compromís públic que ha
fet de VilaWeb, juntament amb la proximitat
amb el lector, el diari que és avui

famosa nota de la CIA que
El Periódico pretenia colar.
Però tot ho hem fet sempre
des d’una posició radicalment
professional i sense amagar
mai als lectors res del que sabíem, encara menys en funció
de cap mena d’interès d’algú.
És la capacitat de combinar
aquest rigor professional
amb el compromís públic que
ha fet de VilaWeb, juntament
amb la proximitat amb el lector, el diari que és avui.
L’originalitat de VilaWeb:
un diari amb els lectors
La gent no es demana què vol
dir VilaWeb. Amb les marques
passa això, que quan es fan
populars ningú no en veu el
significat original. Vila-nova, Vila-vella, Vila-rodona,
Vila-quadrada, Vila-Web! El
mateix nom del diari ja és una
declaració de principis. Som
una ciutat a la web amb veïns, amb espais, amb places,
amb carrers, amb barris. La
primera VilaWeb, amb els extraordinaris dibuixos de Joan
Subirats, era una ciutat alegre
i combativa. I una ciutat és
un espai geogràfic on la gent
s’ajunta i fa coses.
Per això, els lectors sempre
han estat determinants per a
fer VilaWeb. No enteníem el
nostre model periodístic com
un altaveu que arribava igual
a tots els espectadors. Ens en-

teníem i ens entenem com
un espai de trobada, com un
punt on anar a parar. Norman
Mailer deia allò que “un bon
diari és una nació que parla
amb si mateixa” i nosaltres no
aspirem sinó a ser això.
Per aquest motiu, des del
principi, la proximitat amb el
lector ha estat una norma de la
casa. Proximitat i atenció que
a voltes s’expressa en els detalls més petits. Per exemple,
passem molt de temps responent de manera personal
els correus que ens envien els
lectors del diari. No es nota ni
serveix per a fer propaganda,
però ens ha transformat.
Les Assemblees de Lectors
de VilaWeb, els actes multitudinaris amb subscriptors
o ara les Converses des del
Confinament són això. Enguany, la pandèmia ha aturat
les assemblees just la setmana que havien de començar. L’any passat, VilaWeb
en va fer vint-i-una arreu
dels Països Catalans. També
perquè la redacció conegués i
apreciés la diversitat i la pluralitat del país. Anar a Gandia,
a Olot, a Perpinyà, a Maó i
sotmetre’ns a l’escrutini i
a les queixes dels lectors, a
les seues crítiques, intentar
entendre què volen i com volen que siga el seu diari és un
exercici molt gratificant de
contacte amb la realitat.

De fet, quan ens vam instal·lar
finalment a l’edifici del carrer
de Ferlandina de Barcelona,
el disseny mateix de l’espai
ja es va fer pensant en una
relació diferent amb els lectors. En aquest país, molts
diaris tenen guàrdies a la
porta, controls per a impedir
el pas de la gent. La redacció
de VilaWeb la vam dissenyar,
amb l’arquitecta Montse Batlle i l’equip RGA, amb espais
públics i portes obertes, on
tothom pot entrar sense haver
de donar explicacions i on la
gent sap que se l’escolta.
Aquest local, inaugurat amb
un tweet en una festa inoblidable pel president del
parlament aleshores i gran
internauta Ernest Benach i
pel conseller de Cultura Joan
Manuel Tresserras, ha viscut
dies molt intensos. La venda
de les samarretes de l’Onze
de Setembre ha portat durant anys milers de persones
a les nostres oficines amb cues
quilomètriques que a vegades
envaïen la redacció i tot.

Amb el pas dels anys, molts
lectors, especialment subscriptors, han esdevingut col·
laboradors directes. Els uns
amb els seus blocs, els altres
facilitant-nos contactes i comentaris, fins i tot hi ha un
grup de WhatsApp amb prop
de dos-cents subscriptors que
serveix per a comentar i criticar o lloar les coses que es
publiquen o la manera com
es publiquen.
Aquesta relació és la conseqüència del model empresarial original que des del primer
dia cerca la sostenibilitat i la
independència del projecte.
Avui, la majoria dels ingressos
de VilaWeb ja provenen de les
subscripcions, però pensem
que hi haurà un dia, i no és tan
lluny, que tot el diari es pagarà
amb la generositat dels subscriptors i d’aquesta manera
el podrem oferir a tothom en
obert i sense publicitat.
Que els subscriptors hagen
entès aquesta opció és especialment important per a
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nosaltres. VilaWeb no creu en
els murs de pagament perquè
considera que la nostra obligació moral i social és aportar
la millor informació possible
en obert a tota la ciutadania i
no tan sols als qui ens paguen.
Per això demanem a qui pot
pagar i ho vol que se’n faça
subscriptor, però no pas, com
en els mitjans tradicionals,
per a rebre una informació
que nosaltres pensem que l’ha
de rebre tothom, sinó per a
ajudar-nos a sostenir el diari
i la seua independència i per
arribar a tanta gent com siga
possible.
Respectant sempre els terrenys de cadascú –la professionalitat i el criteri de la
redacció i l’opinió plural i
transversal dels lectors–, VilaWeb s’ha establert com una
comunitat i el diari és –d’alguna manera, se’n sent– el
portaveu de milers de persones, que cada dia intenta
parlar amb elles i per elles.
Internet va revolucionar la
comunicació, una cosa que
avui ja no pot dubtar ningú, i el
gran canvi que va introduir és
que les coses es fan col·laborativament. No fem un diari per
als nostres lectors, sinó que
fem un diari amb els nostres
lectors.
I com és evident, això pren
una dimensió molt especial en
els moments únics, com tants
n’ha viscut darrerament el
nostre país. Durant la primera
fase del procés d’independència, entre el 2014 i ara, VilaWeb s’ha sentit empesa pels
seus lectors. En els moments
fantàstics i en els moments
tristos, a vegades separats per
molts dies. El Primer d’Octu-

bre a la nit va esclatar un repic
de cassoles per tot el país i
tota la gent de VilaWeb vam
eixir al carrer a participar-hi,
aparcant per uns minuts la
feina. El dia que Jordi Cuixart,
un dels nostres primers subscriptors quan no el coneixia
ningú, i Jordi Sànchez van ser
portats a la presó, molts dels
periodistes van plorar de ràbia
i indignació mentre redactaven la notícia.
Viure en primera línia i poder
narrar el procés d’independència que el nostre país porta
a terme és un privilegi únic
que ens obliga periodísticament.
Un gran equip que fa el diari
i vetlla pel rigor
El rigor amb què la redacció de
VilaWeb treballa és el nostre
compromís. Josep Casulleras,
el cap de redacció, va seguir
el judici del procés cada dia
dins aquella sala tenebrosa de
Madrid i va desgranar amb un
mestratge molt sòlid la complicada teranyina jurídica on
ens volien atrapar. El nostre
fotògraf, Albert Salamé, ha
estat testimoni amb la seua càmera i el seu cos, ferit
en alguna ocasió, del combat
del carrer i de la tensió del
parlament, i amb Adiva Koeningsberg ens han retratat
l’ànima. El grup de periodistes que tenen al seu càrrec el
minut a minut de l’actualitat
diària, tots ells, han mantingut la tensió informativa
altíssima en moments tan
complicats i difícils d’entendre com aquesta pandèmia de
la Covid-19.
Les entrevistes, reportatges i
la feina de seguiment del dia a
dia d’Andreu Barnils, de Josep

Rexach, de Roger Graells, de
Txell Partal, d’Oriol Bäbler, de
Clara Ardèvol, d’Arnau Lleonart, d’Ot Bou i d’Àlex Solano,
sempre pendent de la darrera
dada, ens han afilat el coneixement. Les cròniques de Pere
Martí, Odei Etxearte i Montse
Serra ens han aclarit la perspectiva de manera minuciosa.
La qualitat de la llengua, de
la manera d’escriure, que fixa des de fa anys de manera
magnífica Jordi Badia, fent
equip amb Bel Zaballa i Roger
Ferran, és una de les marques
que ens defineix. Amb Jordi Goula acompanyant-nos i
posant la saviesa econòmica,
amb Marta Rojals enlluernant-nos amb la seua visió
única de la realitat, amb Joan
Ramon Resina sòlid com una
roca del Pacífic. Amb Xavier
Montanyà i Roger Cassany,
dos dels grans fars de la casa, sempre inconformistes,
amb Tina Vallès i Mercè Ibarz,
amb Núria Cadenes, amb Joan
Minguet i Oriol Izquierdo i
Martí Estruch i Biel Mesquida
i Julià de Jodar, Anna Zaera,
Gemma Pasqual, Sebastià
Bennasar, Pau Benavent, Pau
Vidal i totes les veus i signatures que enriqueixen aquest
diari. I tots aquells, Àlvar Teixidor, Sandra Vilalta, Francesc Pascual, Marta Martí i el
gran Pep Albinyana, sempre
aguantant l’estructura, fent
possible la feina de tots.
En aquests vint-i-cinc anys,
per VilaWeb han passat i hi
han treballat prop d’un centenar de persones, començant
per Carlos García aquell primitiu 1995. A algunes els devem molt més que no els vam
pagar. Aquest diari no seria
com és sense la petjada i l’obra

de Jem Cabanes. O sense l’impuls de Jaume Cabaní. Sense
la feina dels equips tècnics de
Bekodo. Però a totes els devem
una gratitud immensa per haver aguantat un ritme trepidant, el que marca l’actualitat,
la xarxa i aquest país que bull
com un volcà a punt d’explotar.Moltes d’aquestes cares
les coneixen, els lectors i els
subscriptors. Altres no tant.
Però totes són imprescindibles per a fer funcionar aquest
pacte entre diari i lectors que
és VilaWeb. En el nostre dia a
dia, ells són els encarregats de
fer possible aquest moment
de contacte, aquest espai que
existeix quan algú obre el mòbil o es connecta a l’ordinador
per veure què diu VilaWeb.
Han passat 9.133 dies des que
vam pujar per primera vegada
a aquell servidor de Londres
el codi HTML de la VilaWeb
original, i ara el codi HTML és
un WordPress, i el servidor de
Londres, un conjunt de servidors escampats per diversos
països del món. Però la cosa
que importa, la que aleshores
ja sabíem que importava, no
és pas la tecnologia. És que en
cadascun d’aquests nou mil
dies ha passat alguna cosa,
s’han generat notícies, s’han
creat records, hi ha hagut esdeveniments que han impactat en les nostres vides i ens
han fet com a individus i com a
societat. I nosaltres hem mirat
d’explicar-ho sempre de la
millor manera possible, amb
tota l’honradesa i el compromís més gran, sense esquivar
mai la nostra responsabilitat
i convençuts que el periodisme és un combat llarg que es
guanya dia a dia, mes a mes i
any a any.
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Què commemorem el 2021?
Joan Josep Isern ens fa un resum de les efemèrides i commemoracions
més destacades del 2021, l’any que avui comença

JOAN JOSEP ISERN
Estic convençut que aquest 2020 que acaba de tancar la porta no serà recordat amb gaires alegries per
ningú, tret, potser, dels predicadors apocalíptics i dels fabricants de màscares, vaccins i gels hidroalcohòlics. De fet, a hores d’ara les esperances es concentren en la possibilitat que el seu successor, aquest
novíssim 2021, marqui una tendència de tornada cap a la normalitat, cap a aquelles rutines que fins no
fa gaire ens avorrien tant i que ara, ai las, enyorem intensament. Ja ho veurem d’aquí a dotze mesos...
Com d’habitud, l’any que estrenem avui es presenta generós en aniversaris i commemoracions importants. La pretensió de ser exhaustiu és gairebé impossible, però mirarem de reflectir en aquest paper el
testimoni de les efemèrides més significatives.

Pau Casals.
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Mahoma, l’abat Oliba, Dante i la febre groga
Projectant la mirada segles enrere veiem que es compleixen mil quatre-cents cinquanta anys
del naixement de Mahoma (571), mil cinquanta anys del naixement (971) i nou-cents setanta-cinc de la mort (1046) de l’abat Oliba, i set-cents anys de la mort, el 14 de setembre de 1321 a
Ravenna, de Dante Alighieri, el pare de la llengua italiana, cosa que ens fa sospitar que, malgrat
tots els impediments, enguany en aquell país hi haurà festa grossa.
Tres fites més completen aquest cop d’ull a la llarga distància: els dos-cents setanta-cinc anys del
naixement de Don Rafael d’Amat i de Cortada, Baró de Maldà; els dos segles exactes de l’epidèmia
de febre groga que va fer estralls arreu del país, i molt especialment a la ciutat de Barcelona; i els
cent vint-i-cinc anys que l’Orfeó Català va estrenar “El cant de la senyera” a Montserrat.

Monument a l’Abat Oliba, de Domènec Fita.

Mahoma per Christoffel van Sichem.

WIKIMEDIA COMMONS

WIKIMEDIA COMMONS

Don Rafael d’Amat i de Cortada,
Baró de Maldà.

Retrat de Dante Alighieri fet per Sandro
Botticelli. WIKIMEDIA COMMONS
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Joan Triadú, Felícia Fuster, Jaume Picas, Víctor Sagi i García Berlanga, centenaris
S’escauran cent anys del naixement dels actors Rafael Anglada, Albert Closas, Antoni Ferrandis
i Ricard Palmerola, del fotògraf Joan Colom, del pintor Maties Palau Ferré, del poeta i cantant
Georges Brassens, del director de cinema Luis García Berlanga, del llibreter Lluís Millà, del
publicitari Víctor Sagi, de l’historiador Jaume Bru i Vidal, dels periodistes Josep Lluís Surroca
i Horacio Sáenz Guerrero, dels escriptors Jaume Picas i Felícia Fuster i de l’escriptor, pedagog
i crític literari Joan Triadú.
El 7 de febrer vinent farà cent anys Teresa Juvé, autora de novel·les en actiu fins fa molt
poc, que en el moment de redactar aquest resum és la degana dels escriptors catalans. El
mes d’abril l’escriptor Estanislau Torres en complirà noranta-cinc, i en farà noranta de
la sortida cap a l’exili d’Alfons XIII i la consegüent proclamació, el 14 d’abril de 1931, de
la segona República.
Farà vuitanta-cinc anys del començament de la guerra civil el juliol de 1936. El mateix any que
varen néixer Amadeu Cuito, Teresa Gimpera, Lluís Llongueras, Jordi Porta, Jordi Úbeda i Olga
Xirinachs. El 1941 farà vuitanta anys que Josep Gudiol va fundar l’Institut Amatller de l’Art
Hispànic. Aquell mateix any varen néixer Lluís Bassat, Núria Feliu, Pasqual Maragall, Àngel
Pavlovski, Marta Pessarrodona, Antònia Vicens, Jordi Savall, Till Stegmann i Óscar Tusquets.

Teresa Juvé.
EDITORIAL METEORA

Joan Triadú.

Jordi Savall.
WIKIMEDIA COMMONS
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Ariel, la vaga de tramvies, la Caputxinada i Raimon a l’Olympia
El quart de segle que separa 1946 i 1971 va ser de notable intensitat. El maig d’aquell any inicial
–ara en farà, doncs, setanta-cinc– va sortir de la impremta (atesa l’època i els procediments del
règim, el concepte “sortir al carrer” és una mica agosarat) el primer número de la revista Ariel,
impulsada per Josep Palau i Fabre, Xavier Romeu, Miquel Tarradell, Joan Triadú i Frederic-Pau
Verrié. En van sortir un total de vint-i-tres números (més dos suplements d’actualitat) fins que
el desembre de 1951 la revista va deixar de publicar-se.
El mateix 1946 del debut d’Ariel Josep Maria Cruzet creava l’editorial Selecta, que va esdevenir fonamental en la represa literària del país; Josep Miracle en va ser el primer director literari. El 25 de febrer
farà setanta anys de la vaga de tramvies de Barcelona de 1951. Per aquells mateixos dies Selecta publicava l’Antologia de contistes catalans. 1850-1950 i l’Antologia de la poesia catalana 1900-1950, de Joan
Triadú, que van generar –molt especialment aquesta darrera– el primer gran debat entre defensors
i detractors dels criteris de Triadú. El mateix any va començar la publicació de la revista l’Infantil i es
va celebrar –en la clandestinitat de les persianes abaixades de l’Hogar del Libro, l’antiga Catalònia–
la primera Nit de Santa Llúcia. Josep Pla hi va guanyar el premi Joanot Martorell amb El carrer estret.
Saltem fins al 1961, any que obria una dècada plena de transformacions en la nostra societat i que
posava els fonaments d’allò que no tardà gaire a fer eclosió. En poso uns quants exemples: la fundació d’Òmnium Cultural amb el rang administratiu de “societat civil”, l’aparició de les revistes
Oriflama i Cavall Fort, la transformació de la Banca Dorca d’Olot en Banca Catalana, la constitució,
a Vic, de la societat Editora General, S.A. (EDIGSA) i els primers recitals dels Setze Jutges i de la Nova
Cançó. D’una altra banda, Francisco Ibáñez publicava al setmanari Tío Vivo, de l’editorial Bruguera,
la primera historieta de “13, Rue del Percebe”; el restaurador Josep Mercader obria a Figueres el
Motel Empordà i a final de gener el capità Henrique Galvao va segrestar el transatlàntic portuguès
Santa Maria per protestar contra les dictadures de Franco i d’Oliveira Salazar. El periodista Xavier
Montanyà ho va explicar al llibre Pirates de la llibertat (Empúries, 2004).
El 1966 –fa, doncs, cinquanta-cinc anys–, per la mateixa època, si fa no fa, que es promulgava
la “llei Fraga” de premsa i impremta, es va activar la campanya “Volem bisbes catalans”, poc
després hi va haver la Caputxinada i l’11 de maig la manifestació de capellans des de la catedral
de Barcelona fins a la prefectura de policia de la Via Laietana. Raimon va ser sens dubte un dels
grans protagonistes d’aquell 1966, amb tres recitals mítics a París –a la Sorbona, a la Mutualité
i a la sala Olympia– i un altre, igualment memorable, a Barcelona: el recital a l’aire lliure del 15
de novembre a l’Institut Químic de Sarrià.

Raimon a l’Olympia de París.

Imatge del primer logotip d’Òmnium Cultural.
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Mossèn Cinto als bitllets de cinc-centes, un afortunat retaule amb flautista, l’’Ulisses’ de
Mallafrè i un pom de flors “del Mall”
L’any 1971, justament fa mig segle, s’obrien al públic els jardins del Laberint d’Horta i entraven en funcionament les instal·lacions de Mercabarna que varen prendre el relleu de l’històric
mercat del Born. El maig es varen celebrar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona els
primers Jocs Florals autoritzats. El poeta Miquel Dolç en va ser el president. Abans de l’estiu es
posava en circulació la sèrie de bitllets de cinc-centes pessetes dedicats a Jacint Verdaguer. A
l’anvers es veia el poeta abillat amb barretina i al revers, la mola del Canigó vista des de Vernet.
Al setembre es van estrenar les primeres Sis Hores de Cançó de Canet i un mes després John
Lennon publicava Imagine.
Va ser també el mateix any del parlament de Pau Casals a les Nacions Unides –“I am a Catalan...”–, de la fundació, el 7 de novembre, de l’Assemblea de Catalunya a l’església de Sant
Agustí i de la publicació de Barcelona pam a pam, d’Alexandre Cirici. El món del teatre va ser
especialment afortunat fa cinquanta anys amb l’èxit d’El retaule del flautista, de Jordi Teixidor,
al Teatre Capsa de Barcelona i la fundació, a Canet, de la companyia Comediants. Quant a les
baixes de 1971, cal esmentar l’historiador Ferran Soldevila, el periodista Manuel del Arco, el
gramàtic Eduard Artells, el crític literari Joan Prat “Armand Obiols”, el metge Agustí Pedro i
Pons i el polític Carles Pi i Sunyer.
Farà quaranta anys d’una veritable joia: l’editorial Leteradura va publicar la monumental
versió catalana d’Ulisses, de James Joyce, feta per Joaquim Mallafrè. Per una altra banda,
pocs dies abans del cop d’estat –en aparença frustrat, però no– del tinent coronel Tejero
i els seus alts còmplices, el Diario 16 publicava un manifiesto mentider de 2.300 signants
contra la pretesa persecució del castellà a Catalunya; una ignomínia que, des de la dignitat, va ser resposta poc després amb la creació de la Crida a la Solidaritat. El primer de
març el davanter del Barça Enrique Castro “Quini” va ser segrestat al barri de les Corts de
Barcelona; vint-i-quatre dies després la policia el va alliberar a Saragossa. El dia de Sant
Jordi es va morir, a 84 anys, Josep Pla i durant l’estiu els carrers i les places de Gràcia varen
ser l’escenari de la filmació de les escenes exteriors de La plaça del Diamant, de Francesc
Betriu, que s’estrenà l’any següent. El 5 de juny un equip de metges nord-americans va
detectar una malaltia desconeguda fins aleshores: una síndrome d’immunodeficiència
adquirida que, amb el nom de sida, ja s’ha incorporat a la llarga història dels desastres
de la humanitat.
El 4 de setembre de 1981 es va inaugurar la primera Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega i la sensació de la Nit de Santa Llúcia va ser la presentació al premi Carles Riba de Poesia d’un recull
de poemes (no gens malgirbats, val a dir) titulat Les flors del Mall i que signava un enigmàtic
Carles Bau de l’Aire.
No s’acabà, però, aquell 1981 sense una altra mostra de la ignomínia que no ens accepta si no
és sotmesos i capcots: l’11 de setembre varen esclatar dues bombes potents al domicili de Joan
Fuster, a Sueca, que varen malmetre la façana de l’edifici i una part del seu arxiu. Afortunadament, Fuster era a la part més allunyada de l’habitatge i en va resultar il·lès.
El 5 d’abril farà trenta anys de l’emissió per TVE-Catalunya del fals informatiu Camaleó, que
simulava la retransmissió en directe d’un cop d’estat a l’URSS, un escàndol que va motivar uns
quants esgarips i dimissions... tot i que pocs mesos després la realitat s’encarregà de confirmar
aquella ficció. També farà trenta anys del concert multitudinari de rock català al Palau Sant Jordi,
el 14 de juny de 1991, amb els grups Sau, Pets, Sopa de Cabra i Sangtraït. Pocs mesos abans del
concert –i sense que s’hagi d’establir la més mínima relació de causa i efecte–, Televisió de
Catalunya havia començat les emissions del Club Súper 3.
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Joan Fuster.

Discurs Pau Casals a l’ONU 1971.
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‘Àngels a Amèrica’, Viquipèdia en català, ‘Enigmàrius’ i adeu a les curses de braus
El 12 de novembre de 1996 farà vint-i-cinc anys de la primera representació al Teatre Nacional
de Catalunya. Va ser a la sala Tallers amb l’obra Àngels a Amèrica, un text de Toni Kushner de gran
duresa i marcat per l’ombra ominosa de la sida. Aquell mateix any varen començar a funcionar,
també a Barcelona, la llibreria la Central del carrer de Mallorca, el festival Barnasants, el Museu
d’Història de Catalunya i els cinemes Mélies, que, impulsats pel cineasta Carles Balagué, han
funcionat fins que el mes de juliol passat varen haver de tancar definitivament.
Es compliran vint anys de la creació de la Viquipèdia en llengua catalana, la segona després de
l’anglesa, i de la inauguració de la seu del Teatre Lliure, a Montjuïc. El febrer del 2006 TV3 emetia
el primer Polònia, el setembre del mateix any El matí de Catalunya Ràdio, amb Antoni Bassas al
capdavant, obria micròfons a l’Enigmàrius de Màrius Serra –una dada per a la història: pregunta:
“Aquests només treballen quan volen”, de sis lletres; solució: “pilots”– i el mes d’octubre obria
les portes al carrer de Sant Ferran de València l’Octubre Centre de Cultura Contemporània.
Va ser també l’any de l’atemptat, l’11 de setembre, contra les Torres Bessones de Nova York,
i del vergonyós i mentider discurs de l’anterior Borbó que en l’acte de lliurament del premi
Cervantes a Francisco Umbral va tenir les penques de declarar: “Mai el castellà no ha estat
llengua d’imposició.”
La llista de baixes d’aquell 2001 que obria el nou segle és de les que fan feredat. En pocs mesos
ens varen deixar el lingüista i hel·lenista Alexis Eudald Solà, el músic Josep Maria Bardagí, els
humoristes Miguel Gila i Eugeni Jofra –més conegut per “Eugenio”–, el pintor Joan Josep
Tharrats, l’editor Josep Vergés i els periodistes Ramon Barnils i Jordi Vendrell.
Farà deu anys de la reconstrucció de les quatre columnes erigides el 1919 per Josep Puig i Cadafalch a Montjuïc (i enderrocades nou anys després per ordre del dictador Primo de Rivera);
de la fusió en una única capçalera dels diaris el Punt i Avui; i de la celebració, el 25 de setembre
a la plaça Monumental de Barcelona, de l’última cursa de braus arran de la llei que les prohibia,
promulgada pel Parlament de Catalunya.
Per acabar, recordarem que aquest 2021 farà cinc anys que va tancar la botiga de discs Castelló,
del carrer de Tallers de Barcelona, i que ens va deixar Muriel Casals. Avui encara l’enyorem.
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