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‘Thankyou,
Mr.Reid’

H a mort Alastair Reid abans
quepogués entrevistar-lo.Te-
nia 88 anys, va néixer a Escò-
cia, però vivia als Estats

Units. Foupoeta, assagista, novel·lista, pro-
fessor i traductor de Borges i Neruda a
l’anglès. El vaig llegir per primera vegada
a l’hemerotecadelNewYorker. Estava pre-
parant un reportatge sobre què han dit els
americans de Barcelona durant el segle
XX, i vaig trobar dos articles signats per
Reid, un de 1961 i l’altre de 1963.
Fan estremir perquè s’hi diuen coses

que a nosaltres ens ha costat trenta anys
de democràcia atrevir-nos a dir oberta-
ment i que encara avui cal defensar-les
com si fossin revolucionàries. Per comen-
çar, que la complexitat de Barcelona no
permet esbandir la guerra civil com una
guerra només de dretes contra esquerres.
En el primer, de més de trenta pàgines,

Reid defensa, un pèl esquemàticament,
que hi ha dues històries de Barcelona.
Unade llarga, pròspera, convulsa i brillant
que comença amb els romans i que té el
port com a centre: comerç, cultura, ale-
gria. I una de breu, violenta i tràgica, que
comença amb la revolució industrial i aca-
ba el 1939. Amb excepcions: “Cap al tom-
bant de segle, va aparèixer un moviment
general vers la separació d’Espanya, atès
que en aquell moment el catalanisme te-
nia els tres fonaments sòlids per aguantar
un moviment seriós: llengua, literatura i
culturapròpies, ambbona salut; unpoten-
cial econòmic que fàcilment podiamante-
nir Catalunya; i un un corrent polític que
avançava en una direcció nova i indepen-
dent”. Després d’analitzar el fracàs de
Companys afirma que el moviment “va

ser esberlat pels odis i les friccions inter-
nes, cosa que fa de la breu història de l’es-
tat català una tragèdia dins d’una altra tra-
gèdia”.
L’article descriu els escriptors en català

com “adoradors del sol a Sibèria” i els cata-
lans com a “castrats” pel règim, totalment
enfocats a la seva supervivència, incapa-
ços de parlar de política perquè és un luxe
quenoes podenpermetre. Explica l’emer-
gència de l’anarquisme com la reacció na-
tural d’un poble que desconfia de l’Estat i
descriu admirablement la taxonomia dels
moviments populars de les zones industri-
als, mentre cita empresaris que preferiri-
en abans una confederació Europea que
una Espanya eterna. Sempre igual, Sísif.
L’article del 63 ja parla del “milagro es-

pañol”, se’n riu de Fraga, i augura la dura-
bilitat del franquisme després la reforma
del 1959. Conclou que els barcelonins, a
falta de política, han estat abocats al turis-
me com a forma de prostitució. Es nota
que Reid ens veia com una causa perduda
i que li dolia veure comens estàvemfolklo-
ritzant i abandonant al buit sense ambició
política.
Fa uns mesos vaig aconseguir la seva

adreça postal, i vaig prometre’m que quan
disposés d’uns dies lliures aniria a entre-
vistar-lo per saber com ens veu ara. No hi
he estat a temps. La veritat és que també
volia donar-li les gràcies per guardar-nos
lamemòria en els anys en què no s’hi gua-
nyava res fent-ho.

JovesdelRepte
Emprèna
SiliconValley

Aquest és el model de paquet genèric adoptat a França

ANA MACPHERSON
Barcelona

Els paquets de tabac que es venguin
a França seran neutres, tots de lama-
teixa mida i tipografia, sense mar-
ques vistoses que incitin el consum.
El principal ornament de totes elles
seran les fotos sobre l’impacte del ta-
bac a l’organisme, que
creixeran fins al 65% de
la superfície del paquet, i
missatges sobre el risc de
fumar. La marca, petita i
en segon pla. Aquesta és
la mesura estrella del pla
contra el tabaquisme que
el Govern francès vol im-
plantar en els propers
cinc anys per combatre
73.000 morts anuals al
país.
La mesura, en vigor a

Austràlia des de fa dos
anys, es va proposar ales-
hores en la Comissió Eu-
ropea, però va patir una
forta rebaixa l’any passat.
Però ara França ha fet el
pas que també prepara el
Regne Unit, després de
fer-ho Irlanda, que ha
vist que diversos països
europeus, entre els quals
Espanya, s’oposen per-
què consideren que pot
interferir en la circulació
dels seus productes.
La decisió espanyola

(que comparteix ambBul-
gària, Romania, Eslovà-
quia, la República Txeca,
Polònia, Grècia, Itàlia i
Portugal) ha provocat
una carta de retret per
part del Comitè Nacional
de Prevenció del Taba-
quisme (CNPT), que reu-
neix 32 societats científi-
ques i diversos consells
de professions sanitàries. En la carta
a la ministra de Sanitat, Ana Mato,
lamenten l’oposició del Govern a
“una excel·lent mesura per al control
del tabac i que pot evitar, a més, que
els paquets tinguin reclam visual per
als joves”.
Aquest és el principal objectiu de la

mesura francesa, patrocinada des de fa
temps per l’OMS. En la proposta euro-
pea inicial es posava èmfasi en l’esforç
de les tabaqueres per captar l’atenció
dels més joves mitjançant paquets
atractius. Per això es prova d’enlletgir
i homogeneïtzar el paquet i que la

marca quedi relegada a un segon pla.
“L’evidència científica mostra ine-

quívocament que el fet de restar atrac-
tiu al paquet de tabac, a més d’ajudar a
sensibilitzar globalment, disminueix
la incorporació de nens i adolescent al
consumde tabac”, diu el ComitèNacio-
nal per a la Prevenció del Tabaquisme
a la seva carta a la ministra. A Austrà-

lia, el primer país que va implantar
aquesta mesura, el 2012, la prevalença
del consum de tabac ha descendit més
d’un 15%.
“Espanya es va posar entre els paï-

sosmés avançats amb la normativa del

2010 i ara sembla col·locar-se a la cua”,
lamenta el president del comitè de Pre-
venció del Tabaquisme, Francisco Ro-
dríguez Lozano. “Els últims estudis
d’Austràlia demostren que aquestame-
sura, el Plain Packaging, no desvia el
consum a marques barates ni incenti-
va el contraban de tabac”. Ara Irlanda
haurà d’argumentar la seva decisió

abans d’aprovar-la, la
qual cosa endarrerirà la
implantació, “però ja hi
ha massa països grans en
aquesta línia, serà impa-
rable”, opina Rodríguez
Lozano.
A França argumen-

ten que el cigarret mata
20 vegades més que els
accidents de trànsit,
per la qual cosa calia
“actuar amb força en
un moment en què el
nombre de fumadors
augmenta de nou al nos-
tre país”. Aquest “ac-
tuar” inclou també la
prohibició de fumar
dins d’un vehicle quan
hi viatgin menors de 12
anys. Segons va defen-
sar la ministra de Sani-
tat, Marisol Touraine,
“la concentració de par-
tícules és dues vegades
més elevada als seients
posteriors” i triplica els
nivells admesos per
l’Organització Mundial
de la Salut (OMS),
El Govern francès

també limitarà dràstica-
ment el cigarret electrò-
nic: estarà prohibit en
espais on hi hagi me-
nors, en els mitjans de
transport públics i els
centres de treball
col·lectius. I no en po-
dran fer publicitat (a Es-

panya està limitada en els horaris in-
fantils). Ho considera la porta d’en-
trada al tabac dels més joves. I l’ob-
jectiu és reduir el nombre de fuma-
dors un 10% en cinc anys i fins al
20% en posteriors.
Els fabricants de tabac, informa la

agència Efe, reaccionaran al paquet
neutre amb recursos individuals
davant el Consell d’Estat una vegada
que es publiqui el decret gover-
namental, així com davant el Tri-
bunal de Justícia de les Comunitats
Europees i davant el Consell Consti-
tucional.c

Els cinc equips guanyadors dels
Premis Repte Emprèn (patroci-
nats per la Fundació Príncep de
Girona, FundacióEveris, Segur-
Caixa Adeslas, Eurest, Media-
pro i l’Obra Social la Caixa) han
donat resposta a Silicon Valley,
aCalifòrnia, a reptes sobre futu-
res tendències emprenedores.
Dels cinc equips d’estudiants
d’educació secundària obligatò-
ria, tres eren catalans.
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Françavoldesincentivarel tabac
ambpaquets sensemarca
Austràlia aconsegueix amb lamesura reduir-ne el consum un 15%

Espanya s’ha oposat
a una norma similar a
Irlanda perquè interfereix
els seus productes

Reid va publicar el 1961
allò que a nosaltres ens
ha costat trenta anys de
democràcia atrevir-nos a dir
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