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Roc Casagran (@roccasagran) 
Escriptor i professor 

“I recordeu que els llibres no ens fan lliures, 
però que llegir-los sí que hi ajuda” 

 
 

Sílvia Cantos (@Silvia_Cantos) 
Especialista en literatura infantil i juvenil 

“Que tingueu una fantàstica diada, i  
recordeu que de llibres, roses i petons  

se’n poden regalar tot l’any!” 
 
 

Esther (@esthersabo) 
Filòloga 

“¿I si la cosa fos regalar un llibre usat o una rosa 
cuidada durant un any?” 

 
 

Ferran Civit i Martí (@CivitiMarti) 
Diputat al Parlament (JxSí) 

“Sóc més de protegir el drac i el llibre (en greu 
perill d’extinció) que del model heteropatriarcal 

de sant Jordi i la princesa. Salvem-los!” 
 
 

Esther Sanchez (@estsanchezt) 
Mànager de recursos humans 

“Seria meravellós que els llibres que comprem 
portessin un tiquet regal de temps... Per un 
#SantJordi amb llibres comprats i llegits” 

 
 

Glòria Serra (@gloria_serra) 
Periodista 

“Feliç Sant Jordi a tothom!  
Res millor que unir l’afecte i l’amistat  

amb els millors companys de la vida: els llibres” 
 
 

Toni Casares (@Tnicasares) 
Dramaturg i director de la Sala Beckett 

“–Aquest títol? Nooo! No el tenim.  
És de l’any passat!  

–Ah, vostè perdoni” 
 
 

José Antonio Donaire (@DonAire) 
Professor de turisme de la UdG 

“El col·lapse de Sant Jordi mostra que el debat 
necessari és la gestió de fluxos i densitats, 

no el turisme” 
 
 

Jaume Subirana (@SubiranaJaume) 
Escriptor 

“És una bogeria, d’acord. Però quina magnífica 
bogeria. #SantJordi2016” 

 
 

Gala Pin (@galapita) 
Regidora a l’Ajuntament de Barcelona 

(BComú) 
“Doncs sí, Sant Jordi és el dia de l’any  

en què la Rambla torna a ser més ciutadana, 
més de tothom #SantJordiBCN16” 

 
 

Roger de Gràcia (@mindundi33) 
Presentador i guionista 

“Costa estar emprenyat per Sant Jordi però SIS-
PLAU retracteu-vos de la nova normativa de ter-
rasses @bcn_ajuntament. Generen vida i feina!” 

 
 

Marc Portet Bruguera (@portetmarc) 
Militant de CDC 

“I una rosa per a la Muriel, defensora  
incansable de la nostra cultura.  

Avui ramblejaria i gaudiria... #SantJordi2016”

vist 
altwitter

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

Quan estudiava periodisme, un dels textos 
que més em va impressionar és aquest parà-
graf del llibre d’estil d’El País. Era l’any 1992 
i el diari conservava una aura de prestigi que 
em temo que s’ha anat diluint l’última dèca-
da. El fragment deia això: “Els redactors del 
diari no han de fer el buit a un personatge o 
una institució només perquè hagin tingut 
problemes per cobrir una determinada no-
tícia. El dret a la informació és sobretot del 
lector, no del periodista. Si es troben traves, 
se superen; si aquestes traves afegeixen in-

formació, s’expliquen; si no és així, s’aguanten. Les columnes del diari no 
existeixen perquè el redactor desfogui els seus humors, per justificats que 
siguin”. Em semblava que no es podia dir més en menys espai. I m’agra-
dava el perfil que es pintava del periodista: algú tenaç però abnegat, ca-
paç d’entomar els cops sense perdre les maneres, com els personatges de 
Chandler. Ja ho veuen: tenia el cap ple de pardals. 

Aquest paràgraf m’ha vingut al cap amb tota la polèmica per l’esbronca-
da de Pablo Iglesias a un periodista d’El Mundo, a qui venia a acusar d’in-
ventar-se notícies per poder prosperar en el seu diari. El Mundo ho va con-
vertir en tema destacat de portada i La Razón, El País i El Periódico tam-
bé s’hi van abonar en primera pàgina. A mi la visió d’Iglesias & Co. sobre 
els mitjans de comunicació em fa feredat i em remet a règims poc saluda-
bles. I certament es va equivocar en el fons i la forma. Però l’assumpte, 
encara que eloqüent, té una transcendència molt limitada que, al meu pa-
rer, no justifica una portada. La llibertat de premsa no està amenaçada per 
aquesta esbravada i l’excés de gesticulació d’alguns diaris pot ser vist com 
a corporativisme. O encara pitjor, com a simple politiqueig.

Defensant la llibertat de premsa  
o fent corporativisme?

lescaresdeldia

El periodista es va situar ahir al cap-
damunt de la llista dels més venuts 
de Sant Jordi amb la seva primera 
novel·la en català, La filla del capi-
tà Groc, publicada per Planeta i gua-
nyadora del Ramon Llull P. 06-08 

GUANYADOR
Víctor Amela

L’escriptora i periodista va ser l’al-
tra gran triomfadora de la jornada 
amb el seu nou recull de contes, Tot 
això ho faig perquè tinc molta por, 
publicat per Proa. Com Amela, no va 
parar de firmar. P. 06-08 

GUANYADORA
Empar Moliner

El president de la Generalitat va es-
trenar Sant Jordi en el càrrec, i va 
fer-ho a Barcelona acompanyat de 
la seva dona i les seves filles, primer 
a Palau i després passejant pels car-
rers de la capital catalana. P. 12-13 

ESTRENAT
C. Puigdemont

El davanter del Barça ha recuperat 
el seu instint de gol. Ahir en va mar-
car quatre a l’Sporting i es consoli-
da com a pitxixi de la Lliga. Messi i 
Neymar van fer les altres dues dia-
nes blaugranes. P. 58-60 

INSPIRAT
Luis Suárez

RECORDARÉ SEMPRE el Sant Jordi 
del 2016. Perquè Educar millor és ofi-
cialment al top dels més venuts, i enca-
ra més perquè extraoficialment és al 
dels més subratllats. Ho vaig compro-
var: molta gent me’ls portava amb el 
post-it col·locat en un munt de pàgines. 

Signar fa il·lusió, afalaga i alimenta 
la vanitat. I a sobre mentre ho feia vaig 
descobrir la resposta a una de les pre-
guntes que més em fan des de fa anys: 
què t’ha agafat amb això de l’educació?  

Fins ara tenia una rèplica automà-
tica: coi, que tinc quatre fills i val més 
que m’interessi el tema. Però alguna 
gent insistia, i ara entenc que amb raó: 
per què hi tornes, per què fas xerrades, 
per què ha anat ocupant la vida profes-
sional? També tenia una resposta lògi-
ca, teòrica i convincent: perquè és el te-
ma més important del món. 

Però gràcies als petons i abraçades 
i afectes compartits i complicitats 
mostrades en converses amb pressa 
tot fent selfies, he d’acceptar que hi tro-
bo una motivació personal, un incen-
tiu, una recompensa. Ho confesso: el 
que m’enganxa més de l’educació és el 
públic que tens quan en parles. Perso-
nes motivades. Implicades. Il·lusiona-
des. En les famílies i en els mestres que 
em trobo quan xerro o quan escric o 
quan signo hi ha vocacions i hi ha pas-
sions. Experiències vitals intenses. 
Emocions. Agraïment, ganes d’apren-
dre. Necessitat de compartir, de vincu-
lar-te, de riure dels propis fracassos. 

M’ho van fer notar els editors d’Ar-
càdia, la Montse i l’Antoni: “Els que vé-
nen et senten proper, tots sembla que 
et coneguin”. I és que em coneixen, 
perquè quan parles de tu, del que pen-
ses i el que sents, i t’interessa més la vi-
da que les notícies, el lector travessa 
una altra capa. 

Educar és divertit i és possible. Par-
lar-ne en positiu és per a mi ara mateix 
la millor feina del món.

Què t’ha agafat 
amb això de 
l’educació?

IAQUÍ

CARLES CAPDEVILA

DIRECTOR FUNDADOR

30 anys després, de les 600.000 
persones enviades a lluitar contra la 
fuita nuclear a Txernòbil, només 
210.000 continuen vives. P. 24-25 
  
El Govern no vol perllongar més con-
cessions dels peatges. Expliquem 
els seus plans. P. 30-31 
 
El Guggenheim de Bilbao reuneix 
obres mestres de les avantguardes 
del segle XX. P. 56-57

araiaqui@ara.cat

latria
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L’OBSERVADORA

“Se enfrascó tanto en su lectura, 
que se le pasaban las noches 
leyendo de claro en claro, y los 
días de turbio en turbio; y así, 
del poco dormir y del mucho le-

er se le secó el celebro de manera que vino a per-
der el juicio [...] vino a dar en el más extraño pen-
samiento que jamás dio loco en el mundo, y fue lo 
que le pareció convenible y necesario, así para el 
aumento de su honra como para el servicio de su 
república, hacerse caballero andante y irse por 
todo el mundo [...] deshaciendo todo género de 
agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros 
donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fa-
ma”. (El ingenioso hidalgo Don Quijote de La 
Mancha, Miguel de Cervantes) 

 
A Espanya la política té molt de 
quixotesc. No només quan visita 
l’hemicicle Miguel de Cervantes, 
sinó en la permanent falta de sen-
tit de la realitat i en la desmesu-
ra. Els partits tradicionals espa-
nyols menystenen el moment po-
lític de la majoria de la societat ca-
talana, qualificant de quimera 
l’objectiu sobiranista, mentre 
eviten amb afany fer una lectura 
lúcida de la seva pròpia situació 
política, econòmica i institucio-
nal. Hidalguía entre runes. 

Mesos després de les eleccions 
espanyoles assistim com a obser-
vadors a una impossible anàlisi 
comuna dels reptes econòmics: 
amb una mundialització i un 
mercat intern que expulsa milers 
de treballadors que no tornaran 
al mercat, un deute del 100% del 
PIB, un estat del benestar tensio-
nat i unes pensions a la corda flui-
xa. Tampoc es fa l’anàlisi honesta dels reptes in-
terns: la majoria dels catalans han decidit anar 
passant i el vincle emocional amb Espanya, la vo-
luntat de pertànyer, és cada dia més dèbil, fins i 
tot per als que voluntariosament encara ho inten-
ten. Machado deia que a Espanya, de deu caps, 
nou envesteixen i un pensa. L’exercici de pacte de 
la Transició va ser esperonat pel record roent de 
la Guerra Civil. La consciència aleshores recent 
de la capacitat de destrucció mútua i l’aposta per 
l’amnèsia col·lectiva van permetre posar les ba-
ses de l’Espanya democràtica. Amb més voluntat 
que convicció es va perfilar un estat on l’arquitec-

Quixotescos
tura autonòmica resultava un mal menor per als 
grans partits nacionalistes espanyols. 

Quatre dècades després, i encara amb alguns 
protagonistes en actiu o amb capacitat d’influ-
ència, cal que actualitzin la lectura de la situ-
ació si volen deixar d’envestir els molins de 
vent amb fúria.  

En aquest temps el PSOE s’ha estimbat con-
tra la sentència del Tribunal Constitucional so-
bre l’Estatut aprovat en referèndum pels cata-
lans i el PP ha desplegat una activa política de re-
centralització i desconstrucció del model terri-
torial autonòmic. Polítiques socials d’obligat 
compliment sense finançament associat, asfíxia 
econòmica imposant objectius de dèficit injus-

de mantenir intacta a Madrid. S’ha fet insosteni-
ble fins i tot per a Rajoy. La reunió amb el pre-
sident Puigdemont i la propera reunió del vice-
president Oriol Junqueras han significat un can-
vi en les formes. ¿Però és alguna cosa més? Un 
president enrocat durant cinc anys ha triat els 
darrers dies del seu govern en funcions per fer el 
pas més significatiu dels darrers anys. És difícil 
imaginar que Rajoy pugui aprofitar l’oportuni-
tat que li donen els 46 punts que negociarà el vi-
cepresident. Rajoy està més interessat a sortir 
del plasma per fer campanya electoral parlant de 
la unitat d’Espanya i la igualtat dels espanyols 
que a fer política seriosa, a llarg termini, de la que 
desgasta i necessita líders i no surfers del poder.  

Fora del duopoli tradicional, apareix la nova 
política. Nova? Tan nova com la 
defensa de l’Espanya una i l’aver-
sió al català de Ciutadans, ampli-
ada recentment amb l’ideari eco-
nòmic liberal que ha intentat do-
nar corpus ideològic a Rivera 
més enllà de la fixació contra la 
llengua. Una política tan nova 
com el lideratge hiperbòlic de Pa-
blo Iglesias, que porta malament 
el debat intern i encara pitjor la 
crítica periodística, que s’irrita 
visiblement quan no es fa de cor-
retja de transmissió de la seva ve-
ritat absoluta. Amén. Mentre 
l’estat espanyol controli les nos-
tres bases fiscals, el nostre pres-
supost, la liquiditat i la capacitat 
normativa i freni les decisions 
per al creixement i l’expansió, la 
política de Madrid ens importa. 
La incapacitat de fer lectures lú-
cides sobre el bloqueig econòmic 
i institucional sembla que porta-
rà els Quixots a mantenir amb 

orgull de cavaller decadent els seus principis in-
amovibles i a noves eleccions que permetin ma-
jories dèbils per gestionar sense liderar.  

Deia Julio Camba referint-se a Itàlia –llegei-
xi’s Espanya–: “La Història, sempre present, li 
dóna a l’home tanta noció de les seves responsa-
bilitats que és com per escapar-se a Nova York, 
a Sydney o al Quebec. Als països nous, una perso-
nalitat forta pot aspirar a marcar la seva emprem-
ta en la vida; però Itàlia és com un motlle mil·le-
nari on el present s’emmotlla sempre en el pas-
sat i on la Història fa impossible l’actualitat”. 
Doncs això, que són molins de vent. 

tos i impossibles d’assolir, artilleria judicial con-
tra qualsevol iniciativa normativa pròpia ni que 
sigui per crear impostos o per cobrir emergènci-
es socials, incompliment sistemàtic dels pactes 
i trencament de la confiança política, un sistema 
de finançament insuficient, injust i ni tan sols ac-
tualitzat seguint les seves mateixes normes.  

La inèrcia de dècades de duopoli en el po-
der a l’Estat i la política activament unitària i 
centralista del PP han derivat en una majoria 
independentista a Catalunya.  

Avui, la tàctica de l’estruç, d’anar fent sense 
afrontar el diagnòstic, comença a ser impossible 

ESTHER VERA 
DIRECTORA DE L’ARA
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dietarivv
VICENÇ VILLATORO

L’equip de govern d’Ada Colau ha fitxat el convergent Pere Macias per por-
tar la qüestió del tramvia a Barcelona. Això ha provocat nervis entre alguns 
convergents, que consideren Macias gairebé un traïdor, un col·laboracionis-
ta amb les forces del mal. N’ha provocat en el món de Barcelona en Comú en-
tre els que ho veuen com un gest d’estovament i de pragmatisme. Són nervis 
explicables. Haver fitxat Macias inhabilita Barcelona en Comú per presen-
tar a partir d’ara els convergents com l’encarnació diabòlica de la dreta reac-
cionària i corrupta, com han fet de vegades. I l’oferta a Macias impedeix als con-
vergents presentar Ada Colau com una radical antisistema, revengista i sen-
se sentit de la realitat. Per als qui voldrien una guerra freda sense presoners, 
el fitxatge és mala notícia. Però ajuda el món convergent a presentar-se com 
un partit de bons quadres, gent seriosa i dialogant, que fins i tot els adversa-
ris han de reconèixer. I ajuda Barcelona en Comú a presentar-se com una for-
ça capaç d’arribar a acords i no sectària. Ajuda els qui voldrien fer a les dues 
bandes discursos centrats sense renunciar a les seves conviccions. I compli-
ca la vida a qui voldria un xoc frontal. Jo crec que hi guanyen tots dos. 

24 D’ABRIL 
El fitxatge de Pere Macias ha provocat nervis

La diada ideal de Sant Jordi és en dia laborable i amb una jorna-
da ben assolellada. Això feia anys que era així, però com que la 
crisi havia fet forat, llibreters i floristes tenien –i tenen– en el 
record millors èpoques. Aquest any, a més, la diada cívica de Ca-
talunya afrontava el repte de caure en dissabte (és a dir, a l’ini-

ci d’un cap de setmana festiu per a la majoria de la població) i d’haver de fer 
front a unes previsions meteorològiques que anunciaven una pluja que 
efectivament va arribar, sobretot a la tarda. I tanmateix, malgrat que no 
hem sortit de la crisi, malgrat el dia semilaborable i malgrat la mullena, 
el balanç quantitatiu no és ni de bon tros 
dolent. Efectivament, com titulem avui a 
la portada del diari de paper, Sant Jordi 
ho aguanta tot. La festa té una força i un 
arrelament a prova de tota mena d’es-
culls. De manera que ahir la gent va sor-
tir massivament al carrer ben d’hora al 
matí: es tractava d’aprofitar un sol radi-
ant i un cel blau que potser després, com va passar, s’ennuvolaria. Es trac-
tava de gaudir de la tradició del llibre i la rosa, i de fer-ho, en molts casos, 
en un entorn diferent. Per a uns va ser l’oportunitat de baixar a Barcelo-
na, per a d’altres d’anar a les capitals comarcals i per a molts habitants de 
l’àrea metropolitana barcelonina, de poder de gaudir d’una diada més tran-
quil·la als pobles. 

Tot plegat va funcionar. El primer balanç, sempre provisional, és millor 
per als llibreters que per als floristes. Però així i tot, aquests segons, mal-
grat perdre un 15% de les vendes, esperaven que els anés pitjor perquè l’en-
torn laboral fa que es reparteixin roses a més bandes; en canvi, si la dia-
da cau en cap de setmana la rosa queda circumscrita a l’àmbit familiar o 
d’amistat. Tanmateix, la cosa no va ser tan greu: es van vendre 5 milions de 
roses. Pel que fa als llibreters, l’allau matinal de ciutadans al carrer va com-
pensar la pluja posterior. Al matí hi va haver aglomeracions i eufòria a les 
parades de llibres. El Gremi de Llibreters calcula que s’haurà facturat la 

mateixa quantitat que l’any passat, 20,35 
milions d’euros, i que s’hauran venut, 
també com el 2015, 1,6 milions de llibres.  

Però un any més el millor de la festa és 
que hi participa el 100% de la població, ca-
dascú a la seva manera. És difícil trobar al-
gú que en renegui del tot. L’esperit de Sant 
Jordi és imbatible: la suma d’amor més cul-

tura no té rival, pràcticament no hi ha ningú a qui se li resisteixi. La festa té 
enamorats tots els catalans, però també els estrangers que s’hi acosten per 
primer cop, siguin periodistes, llibreters o simples turistes. És, a més, una 
explosió de catalanitat no connotada políticament, precisament perquè tot-
hom se la fa seva. I és una porta oberta, tan imperfecta com es vulgui, però 
també tan màgica, a incorporar ciutadans al món de la lectura.

Sant Jordi, una diada  
tan imperfecta com màgica

L’EDITORIAL

El llibre resisteix millor que  
la rosa una diada que cau en 

dissabte i amb força pluja

DE FIT A FIT
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SANT JORDI RESISTEIX

“Estan bojos, aquests catalans”
Cambra del Llibre–. Sant Jordi és un 
dia per posar en pràctica la lectura, 
per convertir-la en hàbit. Hem 
d’aconseguir que els lectors ocasio-
nals esdevinguin lectors freqüents”. 

Flipar amb el país 
Quinze llibreters europeus visiten 
Barcelona per Sant Jordi 
A quarts de dotze del matí, l’equip 
del Gremi de Llibreters de Catalu-
nya recollia una delegació de quin-
ze llibreters europeus per enfilar el 
tram de la Rambla que els separava 
de l’Ateneu. “Hi havia tanta gent 
passejant que n’hem perdut dotze! 
–exclamava Marià Marín, secreta-
ri tècnic del gremi–. La valoració ge-
neral era unànime: flipaven. Deien 
que és admirable que l’amor i la cul-
tura moguin el país”. L’expedició 
que visitava Barcelona venia de pa-
ïsos com el Regne Unit, Irlanda, 
Bulgària, Dinamarca, Alemanya, 
França i Portugal. El llibreter por-
tuguès, que no havia sentit a parlar 
de Sant Jordi fins ara, “no es creia el 
que veia” i deia que els “catalans es 
tornaven bojos un dia a l’any”. Ho 
deia en to d’admiració, convertint 
l’eufòria en una variació de la cone-

gudíssima frase dels còmics d’Astè-
rix: “Estan bojos, aquests romans”. 
Molts dels llibreters demanaven so-
bre la inversió que des de la Cambra 
del Llibre es feia per “convocar un 
milió de persones als carrers de la 
ciutat”. N’hi havia que també es 
mostraven encuriosits per l’edició 
en català, sorpresos de la gran ofer-
ta disponible i de la vitalitat. A la tar-
da els llibreters van anar a Manre-
sa i Terrassa, on van descobrir l’art 
casteller. 

Eufòria a mitges 
El dissabte no va en contra del dia 
de Sant Jordi tot i la pluja 
Si a primera hora a Barcelona i Giro-
na les masses ja omplien els carrers, 
a Tarragona, Lleida i en localitats de 
les Terres de l’Ebre hi va haver un as-
cens gradual de passejants.  

Al migdia pràcticament tot Cata-
lunya bullia d’activitat. A Barcelona 
el preu de les roses s’enfilava fins als 
10 euros en algunes parades de la 
rambla de Catalunya, si bé el preu 
mitjà era de 4 euros. A la una del 
migdia la Guàrdia Urbana va haver 
de tallar la cruïlla d’Aragó amb pas-
seig de Gràcia perquè els vianants 

El matí de dissabte compensa la pluja de la tarda: Sant Jordi manté els 20,35 milions de facturació

havien envaït la calçada. El matí ra-
diant i les previsions de pluja de ca-
ra a la tarda havien estimulat les ga-
nes d’aprofitar el matí. No s’equivo-
caven: a primera hora de la tarda ja 
plovia en bona part de les comarques 
gironines, i els xàfecs van arribar a 
Barcelona cap a les sis. Durant 
aquell parell d’hores crucials l’allau 
de gent va disminuir: en algunes pa-
rades de llibres i roses els venedors 
observaven amb cares llargues la 
desfilada de paraigües cap a les bo-
ques de metro. A quarts de vuit no es 
podia accedir a l’estació de Catalu-
nya, saturada de passatgers.  

Així i tot, les xifres del dia, facili-
tades pel Gremi de Llibreters a úl-
tima hora de la tarda, defugien el 
pessimisme: “Tot fa pensar que no 
hem anat enrere –deia a l’ARA An-
toni Daura, el seu president–. A l’es-
pera de tenir les dades definitives, 
que donarem dijous que ve, creiem 
que hem repetit la xifra de l’edició 
anterior. Hem assolit els objectius”.  
El Gremi confirmava així la “sensa-
ció de recuperació del sector”. El 
2015 per Sant Jordi es van vendre 
1,6 milions de llibres. La facturació 
total va ser de 20,35 milions de lli-

Valoració  
“És admirable 
que l’amor i la 
cultura moguin 
el país”, deien 
els llibreters 
estrangers

Triomf  
Sant Jordi és 
un model 
d’èxit 
espontani i un 
fenomen únic 
al món

Tema del dia

Gentada i cues. Sensació d’eufòria, 
una mica aigualida a partir de mit-
ja tarda. Sant Jordi ha tornat a ser 
un èxit tot i que va caure en dissab-
te i va ploure a pràcticament tota la 
meitat nord del país durant la tarda. 
A primera hora del matí, abans i tot 
de l’esmorzar del Regina –on els es-
criptors cada cop tenen més feina 
per fer-se un lloc entre noms medi-
àtics–, a la Rambla ja no s’hi cabia. 

Potser per això molts barcelonins 
compaginaven la inevitable excursió 
al centre, preparats per suar, amb 
una passejada pels seus barris: la di-
ada confirma l’esponjament en llocs 
com Gràcia o Sants, i el passeig de 
Sant Joan se suma com a espai de 
trànsit massiu a la Rambla, el pas-
seig de Gràcia i la rambla de Catalu-
nya, que aquest any ha augmentat 
les parades, que arribaven fins a la 
Diagonal. “Aquest Sant Jordi, a més 
de regalar un llibre, el que s’hauria 
de fer és agafar-lo i llegir-lo –propo-
sava Patrici Tixis, president de la 

BARCELONA
JORDI NOPCA

01. La Rambla, plena de gent 
al migdia. PERE VIRGILI 02. La façana 
de la Casa Batlló. PERE VIRGILI  

03. La pluja va atacar Barcelona 
a mitja tarda. CRISTINA CALDERER
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bres, un 6% més que l’any anterior. 
“Des que vaig entrar al món del lli-
bre el 1986, el format de Sant Jordi 
s’ha mantingut igual –recordava 
Daura–, però des de fa uns 15 anys 
ha agafat força mediàticament. El 
Dia del Llibre se celebra des de fa 
nou dècades, però ha sigut un model 
d’èxit espontani i és un fenomen 
únic i estrany al món”. 

Amela regna en català 
Els títols més venuts no suposen 
més del 8% de les vendes totals 
La filla del capità Groc, últim premi 
Ramon Llull, ha aconseguit ser la 
novel·la en català més venuda de la 
diada. L’ha seguit Empar Moliner, 
premi Mercè Rodoreda. Eren els dos 
clars favorits, dominadors de les llis-
tes de més venuts des de feia setma-
nes. El premi Sant Jordi de Pep Puig 
i el Josep Pla de Lluís Foix també 
han entrat a les llistes, en un any es-
pecialment exitós per als guardons 
literaris de Grup 62. La noia del tren, 
de Paula Hawkins, va ser el thriller 
revelació de l’estiu passat, però ha 
aconseguit allargar el ressò fins a la 
campanya de Sant Jordi, i per par-
tida doble. En castellà els autors pre-
ferits han sigut vells coneguts 
d’aquestes llistes: Julia Navarro, Al-
mudena Grandes i Eduardo Mendo-
za, que ahir van firmar amb intensi-
tat. No és el cas de Juan Marsé, que 
tot i que tenia novel·la recent no es 
va deixar veure per les parades. 
Francisco Ibáñez ha venut 20.000 
llibres de 13 Rue del Percebe.  

LA CASA BATLLÓ S’ENGALANA 
Les 1.000 roses que cobreixen la façana de la Casa Batlló van aixecar tal expectació 
que els vianants que l’admiraven van envair la calçada i van tallar el trànsit. La 
recaptació de la parada de flors a peu de l’edifici seran per a la Fundació Arrels.

EL ‘TOP 3’ D’AMAZON Amor prohibit, de Coia Valls, va liderar les 
vendes d’e-books d’Amazon per Sant Jordi, seguit per Economia en colors, de 
Xavier Sala i Martín, i Tot això ho faig perquè tinc molta por, d’Empar Moliner. 
En castellà, Matilde Asensi va ser número 1 amb El regreso de Catón.

Qui també té entre mans un 
longseller és Carles Capdevila, que 
porta editats 25.000 exemplars 
d’Educar millor. En la categoria de 
no-ficció, però, el podi se’l van endur 
Sergi Pàmies i l’obsessió per l’ordre 
de la japonesa Marie Kondo. En la ca-
tegoria infantil i juvenil arrasen els 
llibres de Sant Jordi. “La sensació és 
que la venda ha estat molt repartida”, 
insisteix cada any Antoni Daura. Els 
títols del rànquing suposen una ven-
da inferior al 8% del total.  

L’any de les ‘selfies’ 
Els autors més sol·licitats 
aprenen a firmar a peu dret 
“Cada cop hi ha més persones que et 
demanen selfies, en comptes de de-
dicatòries –deia Víctor Amela–. 
Hauríem de poder combinar signa-
tures i selfies al 50%”. Per això al-
guns dels autors més populars 
d’aquesta diada firmaven els exem-
plars a peu dret, entre foto i foto amb 
els fans. La nova fornada d’autors ca-
talans ha aconseguit eixamplar els 
lectors. “Els joves tirem, sobretot, a 
les llibreries dels joves”, deia Albert 
Forns, que va firmar molt més a La 
Calders, instal·lada a l’Antic Teatre, 
que a la parada de l’Abacus. Eugènia 
Broggi, que ha publicat els nous lli-
bres d’Alicia Kopf i Marina Espasa, 
declarava: “Encara que de vegades 
ens queixem de Sant Jordi, si no 
existís l’hauríem d’inventar. És un 
dia que sempre val la pena, sobretot 
per la gran proximitat entre autors, 
editors i lectors”.e

FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La filla del capità Groc 
VVÍCTOR AMELA / Planeta 

 
[ 2 ] Tot això ho faig perquè tinc molta por 
EMPAR MOLINER ✒ Proa 

[ 3 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS ✒ La Campana 

[ 4 ] Res no és perfecte a Hawaii 
MÀRIUS SERRA ✒ Proa 

[ 5 ] La vida sense la Sara Amat 
PEP PUIG ✒ Proa

ELS MÉS VENUTS

INFANTIL I JUVENIL

[ 1 ] Sant Jordi i el drac 
ANNA CANYELLES / La Galera 

 
[ 2 ] El monstre de colors 
ANNA LLENAS ✒ Flamboyant 

[ 3 ] Sant Jordi de les galàxies 
JAUME COPONS ✒ Combel 

[ 4 ] La llegenda de Sant Jordi 
BEL OLID ✒ Combel 

[ 5 ] De quin color és un petó 
ROCIO BONILLA ✒ Animallibres

NO-FICCIÓ

[ 1 ] Confessions d’un culer 
defectuós 
SERGI PÀMIES / Empúries 

 
[ 2 ] Educar millor 
CARLES CAPDEVILA ✒ Arcàdia 

[ 3 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO ✒ Ara Llibres 

[ 4 ] Aquella porta giratòria 
LLUÍS FOIX ✒ Destino 

[ 5 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA ✒ Cossetània

FICCIÓ

[ 1 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS / Planeta 

 
[ 2 ] Historia de un canalla 
JULIA NAVARRO ✒ Plaza & Janés 

[ 3 ] Los besos en el pan 
ALMUDENA GRANDES ✒ Tusquets 

[ 4 ] El secreto de la modelo extraviada 
EDUARDO MENDOZA ✒ Seix Barral 

[ 5 ] 13, Rue del Percebe 
FRANCISCO IBÁÑEZ ✒ Ediciones B

INFANTIL I JUVENIL

[ 1 ] Wigetta y el antídoto 
secreto 
VEGETTA777/WILLYREX / Temas de hoy 

 
[ 2 ] ¡Cachorros al rescate! 
NICKELODEON ✒ Beascoa 

[ 3 ] Wigetta y el báculo dorado 
VEGETTA777/WILLYREX ✒ Temas de Hoy 

[ 4 ] Soy Luna. El principio del verano 
DIVERSOS AUTORS ✒ Libros Disney 

[ 5 ] Forever. Se buscan princesas 
CRISTINA BOSCA ✒ Suma de Letras

NO-FICCIÓ

[ 1 ] La magia del orden 
MARIE KONDO / Aguilar 

 
[ 2 ] X 
RISTO MEJIDE ✒ Espasa 

[ 3 ] Auron play, el libro 
AURON PLAY ✒ Martínez Roca 

[ 4 ] Ser feliz en Alaska 
RAFAEL SANTANDREU ✒ Grijalbo 

[ 5 ] El libro de las pequeñas revoluciones 
ELSA PUNSET ✒ Destino

En ficció en català el Grup 62 gairebé va 
ocupar tot el rànquing: l’hegemonia no-
més la va trencar La noia del tren, publi-
cada per La Campana. En castellà, Plane-
ta va ostentar el primer, tercer i quart lloc 

de la classificació (Tusquets i Seix Barral 
són segells seus). En no-ficció en català hi 
va haver dues sorpreses: Carles Capde-
vila i Marie Kondo publiquen en editori-
als petites com Arcàdia i Ara Llibres.

CASTELLÀ

02 

03 
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Barcelona pedalant. L’esforç de 
l’Aragay convida a fer un mos. O 
potser unes calories buides com les 
que li agraden a Amélie Nothomb. 
“Més que xampany, jo preferiria 
prendre un Gimlet, un Bloody Ma-
ry o un Sidecar –diu l’Empar–. El 
Dry Martini et deixa massa buit”. A 
la parada ja l’esperen amb aquella 
mirada amb la qual solen vendre un 
rellotge, un CD de David Bisbal o 
cent grams de pernil de gall dindi. 

Abandono l’Empar i em disposo 
a creuar la plaça Catalunya sense to-
par amb visitants atordits i coloms 
bruts. Vaig a la recerca d’en Víctor 
Amela i el seu capità Groc. Sempre 
que penso en un capità, em recordo 
d’aquell capità Enciam, ara votant 
d’En Comú Podem. L’oficial de 
l’Amela s’ha convertit en un feno-
men editorial i la filera de lectors 
que anhelen la firma del periodista 
és llarguíssima. En la seva última 
Contra, en Víctor ha demostrat que 
la teoria que els pets de les vaques 
són els culpables de l’efecte hiver-
nacle és una llegenda urbana.  

La novel·la La filla del capità Groc 
ha creat un miracle que l’Amela 

anomena màfia morellana. “No saps 
quants lectors vénen i em diuen que 
provenen dels personatges que apa-
reixen al llibre”, diu assegut sobre la 
taula amb el seu aspecte de capità de 
fragata. “Jo visc a la casa del poble 
de Forcall on va néixer en Groc”. 
Una carambola. “I jo sóc la Mari 
Carmen, la neboda del Serafín i co-
sina de Manolo Milián Mestre”. 
Sens dubte, en Milián Mestre té el 
poder de l’omnipresència. “I jo... i 
jo... i jo...” Els jos semblen el princi-
pi d’una altra història per novel·lar. 

“Saps què em va passar ahir? –em 
pregunta en Víctor, emocionat–. Va 
venir una senyora amb un exemplar 
i em va dir que el seu marit va mo-
rir fa un mes i que aquest era el lli-
bre que tenia reservat per Sant Jor-
di, i me’l va portar amb el seu fill 
perquè l’hi signés”. M’ho explica al 
taxi, amb el director editorial de 
Grup 62, Emili Rosales, indicant al 
conductor el lloc on ha de parar. 
Hem sortit de la Fnac Triangle quan 
encara hi havia cua i la veu gruixuda 
d’Almudena Grandes solapava 
qualsevol botzina de cotxe. Davant 
d’un passeig de Gràcia ple fins a la 
bandera, qualsevol tindria la temp-
tació de fugir com un Beatle a A hard 
day’s night. Però l’Amela és d’una al-
tra pasta, capaç de convertir el seu 
bolígraf en un estilet i signar, signar 
i signar fins que els lectors diguin 
prou. Anirà directe al número 1.e

Signatures, ‘selfies’  
i lloances

Empar Moliner i Víctor Amela acaben la jornada 
al cim del rànquing de més venuts en català

MARATÓ DE FIRMES 

L’Empar no arriba i, a la 
cua, els lectors l’espe-
ren impacients amb 
els exemplars a la mà. 
A la taula dels signants 

només hi ha en Carles Capdevila, 
amb un somriure tan immens com el 
seu magnífic llibre Educar millor. 
Des que les xarxes socials han estès 
els seus tentacles i han trencat la re-
lació entre el lector i l’escriptor, Sant 
Jordi ja no és només el dia de les de-
dicatòries, sinó també el de les sel-
fies. I mentre Capdevila signa i es 
deixa immortalitzar, la cua de l’Em-
par s’impacienta. Alguns lectors aca-
ben de repassar els contes de Tot ai-
xò ho faig perquè tinc molta por, com 
si la trobada amb l’Empar fos un exa-
men de tercer de revàlida.  

Després de la pirotècnia consti-
tucional, un s’imagina l’arribada de 
l’escriptora rodejada de guardaes-
patlles protegint-la dels constituci-
onalistes, de les Verges condecora-
des i dels fantasmes de color blau 
Maó. L’Empar, però, arriba sola, 
sorgida d’entre una marató urbana. 
La reben amb aplaudiments. Els 
seus lectors tenen ganes d’ofrenar-
li el seu propi llibre, una estampa 
que té un aire de pessebre: al portal 
de la rambla de Catalunya, mirra i 
encens per a l’escriptora. “Gràcies 
per escriure”, li diu una lectora. Al-
tres li expliquen històries de mares 
i fills, convençuts que la rúbrica de 
l’Empar deixarà gravada sobre la 
pàgina de l’exemplar un copyright 
de valor extraordinari.  

Un dels visitants es Ioalanthe82, 
un usuari que sol glorificar els arti-
cles de la Moliner. En realitat es diu 
Joan i té aspecte de poeta. “Ets irre-

sistible”, exclama amb un entusias-
me que és substituït per l’encoratja-
ment d’una dona. Crec que es diu 
Montserrat, o potser Mireia, i li dó-
na les gràcies per ser com és. “Et 
portarem un pa amb una llima a la 
presó”, li diu. “Millor una truita de 
patates”, contesta l’Empar. 

Com a bona maratoniana, a la 
Moliner li controlen el temps i ha de 
deixar la parada de l’ARA per diri-
gir-se a la d’El Corte Inglés de pla-
ça Catalunya. Un camí que fem a 
batzegades, i gairebé fem caure un 
ciclista de damunt d’una Brompton. 
Sembla anglès, però es l’Ignasi Ara-
gay, que ha decidit portar la sosteni-
bilitat al ciclisme i es passeja per 

BARCELONA

DANIEL 
VÁZQUEZ SALLÉS

Empar Moliner va arribar escopetejada d’una entrevista de RAC1 a la parada de l’ARA, 
on Carles Capdevila estava signant llibres. CÈLIA ATSET

Víctor Amela assegut a sobre de la taula de signar per saludar de prop una lectora, que té 
el seu llibre sota el braç. CRISTINA CALDERER

Polèmica 
“Et portarem un pa amb 
una llima a la presó”, diu a 
Empar Moliner una lectora

Casualitat  
Amela: “No saps quants lectors 
em diuen que provenen dels 
personatges del llibre”

L’heterodòxia que Pàmies expressa a Confes-
sions d’un culer defectuós és potser encara més 
rellevant aquestes setmanes, després que el 
Barça s’hagi acomiadat de la Champions i ha-
gi posat en risc la Lliga. L’autor porta tres títols 
de la seva bibliografia per signar, però “el 95% 
d’exemplars”, diu, són de Confessions... “Gua-
nyarem, avui? Els merengues estan perdent 2 a 

1”, li xiva un lector a mig partit. Pàmies es con-
centra en la feina, i rebrà el seu fruit: número 
1 de vendes en no-ficció. Totes les dedicatòri-
es van dins d’una bafarada de còmic, com si la 
digués un gos que també ha dibuixat amb pocs 
traços. “Sant Jordi és una festa que sempre és 
única. Per molts que n’hagis viscut, cada any és 
diferent”. Antoni Ribas Tur

SERGI 
PÀMIES
‘Confessions d’un 
culer defectuós’ 
Empúries 

“Sant Jordi és una festa que sempre és única”
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Sant Jordis amb el guanyador del 
Sant Jordi. “Fem el que calgui”, afir-
ma Neus Chordà, experta en comu-
nicació editorial que treballa per a 
segells com Meteora, Cruïlla, Grup 
62, Babulinka, Maeva i Random 
House. “El Sant Jordi que vaig pas-
sar més vergonya va ser l’any que em 
va tocar acompanyar Toni Albà dis-
fressat del rei Joan Carles –recorda 
Chordà–. Es desplaçava pel centre 
de Barcelona amb una carrossa tira-
da per cavalls blancs, i ja em tens a 
mi asseguda allà dalt, al seu costat”. 

Cada autor té assignada una per-
sona que li fa d’ombra. D’aquests es-
cortes per un dia, els del gremi en di-
uen cangurs. També en podrien dir 
xerpes o xofers, tot i que el vehicle si-
guin els peus o bé una Honda 125 
com la que fa servir Xavier Gafarot, 

cap de premsa del Grup 62, per dur 
Sergi Pàmies de parada en parada. La 
moto és el que més s’acosta a la tele-
transportació. El dia que se la vengui 
podrà dir que també hi han pujat Jo 
Nesbø i Pep Puig. 

Migdia, terrassa de l’hotel Condes 
de Barcelona, dinar a peu dret de can 
62. A l’esquerra tinc Ada Colau. A la 
dreta, un periodista comenta que el 
conseller Santi Vila només ha anat 
a vuit actes de Sant Jordi, mentre 
que Ferran Mascarell a aquesta ho-
ra ja solia haver marcat tretze creue-
tes a l’agenda. Com més temps por-
tes en el càrrec, més se’t deu accen-
tuar el do de la ubiqüitat.   

En un restaurant del carrer Hospi-
tal es concentra la gent d’Ara Llibres. 
Albert Pla s’acosta a Raül Romeva i li 
diu que li sona la seva cara. No sembla 

que faci broma, tot i que amb l’Albert 
Pla no se sap mai. “Ets polític?” Ro-
meva li acaba confessant que és con-
seller, i el cantautor li pregunta que de 
quin partit. A la mateixa taula hi ha 
Núria Feliu i Milena Busquets: l’ex-
pressió “còctel explosiu” deu venir 
d’aquí. 

Núria Alemany, cap de premsa de 
Periscopi i de Raig Verd, encara re-
corda aquell 23 d’abril que ella treba-
llava a Empúries i acompanyava Bi-
el Mesquida amunt i avall. Van entrar 
en un bar per anar al lavabo, s’hi van 
trobar Pep Guardiola i va ser el futbo-
lista qui va reconèixer l’escriptor. 
Que un futbolista reconegui un es-
criptor (ni que sigui el nostre futbo-
lista més llegit): coses que només pas-
sen per Sant Jordi. 

A la llibreria L’Espolsada de les 
Franqueses del Vallès, aquest matí al-
gú hi buscava la secció dels “llibres psi-
codèlics”, i Fe Fernández no ha sabut 
pas on adreçar-lo. I això que la llibre-
tera està prou curada d’espants. “Ahir 
un home volia un llibre per regalar a la 
seva dona. Li vaig demanar quina me-
na de llibres li agradaven i em va dir 
que no ho sabia, que havia de ser per 
a la seva dona, i no el treies d’aquí. Poc 
després va entrar una persona i em va 
preguntar si tenia cap llibre per Sant 
Jordi”. La Fe es va mirar les taules ple-
nes a vessar i va estar a punt de respon-
dre que no, que justament els llibres se 
li havien acabat.e

“Que teniu cap llibre, 
per casualitat?”

Els ‘cangurs’ de cada autor han d’acompanyar-los, 
consolar-los i comprar-los whiskies, si cal

Rebotiga  
De portes 
endins 
hi ha tot un 
dispositiu al 
servei dels 
escriptors

EL ‘BACKSTAGE’ DE LA DIADA

Dos quarts de sis. Encara 
no han posat els carrers 
ni les places ni res, però 
Paula Jarrin i Helder 
Farrés, de la llibreria 

Al·lots, ja estan muntant la parada a la 
rambla de Catalunya amb Consell de 
Cent. Són els més matiners. D’aquí a 
unes hores hauran de trucar a la 
Guàrdia Urbana, perquè la cua dels 
qui volen fer-se un selfie amb Risto 
Mejide i Mario Vaquerizo –que sig-
nen a l’estand del costat– se’ls tirarà 
al damunt. I una llibreria infantil té 
clients baixets que han de poder acce-
dir al taulell. Sobretot avui, que els 
nens vénen amb els pares en lloc dels 
mestres (és el que tenen els dissabtes) 
i, a part de tocar i remenar, compren. 

De portes enfora hi ha autors que 
aspiren a dedicar llibres. De portes 
endins hi ha tot un dispositiu al ser-
vei d’aquests autors. “És el seu dia i 
els hem de mimar”, explica Carme 
Sánchez, tècnica de màrqueting de 
l’editorial Cruïlla. Mimar-los vol dir 
acompanyar-los d’un punt de venda 
a un altre, consolar-los si estan poc 
sol·licitats o córrer a comprar-los un 
whisky ni que només siguin les on-
ze del matí, com va passar fa alguns 

BARCELONA
EVA PIQUER
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Alicia Kopf, última guanyadora del premi Do-
cumenta, signava llibres per Sant Jordi per 
primer cop. “M’he trobat amb lectors molt 
més transversals del que esperava”, ha dit. 
Kopf ha començat el seu periple de signatu-
res a la Virreina i ha passat per les parades de 
les llibreries Alibri, Documenta, Laie, La Cal-
ders i Altaïr. Han sigut un total de sis hores de 

signatures, i enmig del batibull l’autora havia 
de trobar un forat per escriure una crònica de 
com vivia la seva primera diada signant. “La 
sensació és molt positiva –va explicar–. Pen-
sava llegir mentre no signava i he tingut cues! 
En alguns llocs el llibre s’ha esgotat. M’ha 
agradat molt trobar-me amb lectors que s’han 
sentit propers a Germà de gel”. Jordi Nopca

ALICIA  
KOPF
‘Germà de gel’ 
L’Altra Editorial 
 

“Pensava llegir mentre no signava i he tingut cues!”

01. Foto de família de l’esmorzar d’autors a l’hotel 
Regina. PERE VIRGILI 02. Xavier Gafarot, Josep Lluch, 
Najat El Hachmi, Pilar Beltran i Patrizia Campana 
al còctel del Grup 62. PERE VIRGILI 03. Paula Jarrin 
munta la parada de la llibreria Al·lots. MARC ROVIRA
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a mi i per a la meva intimitat. No té 
cap missatge especial, perquè són 
regals que es fan sense que tinguin 
necessitat de missatge, i per això 
s’ha de protegir especialment”. 

I El Quixot de Rajoy on és? “El 
guardo al meu despatx, i trobo que 
és un regal preciós. Els llibres són 
l’objecte més preuat que pots trobar 
en una casa”. ¿La cortesia d’El Qui-
xot és compatible amb la presenta-
ció de tres recursos davant del Tri-
bunal Constitucional? “Dissabte 
vaig fer un piulada dient que, quan 
els tribunals entren per la porta, la 
política salta per la finestra. Vam 
anar allà a demanar menys judicia-
lització i més política i 48 hores des-
prés ens responen amb tribunals. 
Hem entès el missatge. Però queda 
clar davant de gent que encara tenia 
aquella presumpció de bondat del 
govern espanyol que la seva volun-
tat és no parlar”. 

¿Ha escrit al dietari les més de 
dues hores de reunió amb Rajoy? 
“No, no les he escrit. Però quedari-
en resumides en pocs fulls. Que de 
la reunió no en sortiria res trans-
cendent ja ho sabíem. Però per a la 
història quedarà que el president 
d’un govern de la Unió Europea va 
rebre al seu despatx el president 
d’un país que camina cap a la inde-
pendència. Això era molt impor-
tant. I que hi hagués una comparei-
xença simultània, que en el seu cas 
no és costum. Si parlem de la simbo-
logia i del relat, és un element re-
marcable en la història”. 

Fugint del centralisme 
Puigdemont fa de pare-guia. La Ma-
galí escolta amb atenció: “Aquest és 
el Museu Marès. Frederic Marès era 
un escultor. I en aquella cantonada 
d’allà hi ha el Palau de la Música, 
d’un dels arquitectes més impor-
tants del Modernisme, Lluís Domè-
nech i Montaner”. 

–I això què és? 
–Això és un taxi-tricicle. 
–Per què no n’agafem un? 
Al llibre Puigdemont, el president 

@KRLS, de Jordi Grau Ramió i An-

“Ens queda un tram, 
el més difícil, però  

és el més curt”
Puigdemont viu la diada passejant amb la seva  

família i saludant la gent pel centre de Barcelona

dreu Mas (Pòrtic, 2016), s’explica 
que Puigdemont lamenta que sem-
bla que fora de Barcelona no hi ha-
gi vida intel·ligent. “És una exagera-
ció, però quan hi ha talent fora de 
Barcelona s’ha d’adjectivar: “Em-
presari gironí”, “Investigador tarra-
goní”, “Polític lleidatà”… Això ho es-
tem superant, com ho demostra 
l’elecció d’un president que no és 
del rovell de l’ou de Barcelona”. 

Puigdemont continua saludant 
a tort i a dret. Les nenes estan 

aguantant molt bé i, quan sembla 
que ja serà impossible continuar 
parlant de política enmig de la gen-
tada, li pregunto si no creu que des 
de la investidura vivim uns mesos 
de buit narratiu, sobretot pensant 
en la necessitat de passar del 50%. 
I el concepte el fa saltar: “L’estat 
espanyol potser no concedirà mai 
un referèndum, però nosaltres ani-
rem tirant. L’única alternativa que 
tindrà un Govern i un Parlament 
de Catalunya serà prendre la deci-

Adaptat  
Ara ja es gira 
quan li diuen 
“president” i el 
mes de gener 
ja li queda 
molt lluny

Dietari  
Puigdemont 
resumiria “en 
pocs fulls” la 
reunió amb 
Rajoy, però  
la troba clau

SEGUINT EL PRESIDENT

Els polítics, com els dracs, 
escupen foc per Sant Jordi

discurs institucional, cridant els ca-
talans a defensar la llengua i la cul-
tura i a fer-se respectar “davant 
dels dracs” que els volen “tenallar”.  

Puigdemont sap per l’expresi-
dent Artur Mas que el drac és un 
bestseller que fa furor aquestes da-
tes. Tant, que un rere l’altre tots els 
líders dels partits es van apuntar al 
concurs d’intentar reescriure la 
metàfora. Lluís Rabell (CSQP) va 
vestir el drac de pressupostos anti-
socials, Albert Rivera (C’s) de cor-

Dimecres el president 
Carles Puigdemont va 
anar a Madrid i ahir, di-
ada de Sant Jordi, va 
anar a Barcelona. Al cor 

de Barcelona. Va estar-se gairebé 
una hora per anar a peu de la plaça 
de Sant Jaume a la plaça de Catalu-
nya en un bany de masses per car-
rers estrets plens de roses, fotogra-
fies i encaixades de mans en compa-
nyia de la seva dona, Marcela Topor, 
i les seves dues filles, Magalí i Maria. 
Tot és política en la vida d’un pre-
sident, especialment l’administra-
ció de la imatge familiar. La d’ahir 
no podia ser més normal. Els Puig-
demont feien el mateix que milers 
de famílies a aquella hora: aprofitar 
que Sant Jordi queia en dissabte per 
passejar junts. 

–Li queda lluny el mes de gener? 
–Buf, molt, sí. Passen tantes co-

ses cada dia que tinc la impressió 
que ha passat molt de temps des del 
mes de gener. 

Salutacions sorprenents 
Ara ja es gira quan li diuen “presi-
dent”. L’hi van dir tot el camí. Tam-
bé es va sentir algun “Mira, l’alcal-
de”. La salutació més sorprenent va 
ser aquesta: 

–President, ¿le puedo saludar? 
Soy de Cantabria. 

–Bienvenida, y feliz Sant Jordi. 
Cómo lo pasa? 

–Venimos a un crucero. Hemos 
llegado de Cantabria y lo cogemos 
aquí. Así que encantados. Que lo pa-
sen bien.  

I marcant les síl·labes i amb un 
somriure, la senyora de Cantàbria li 
desitja “suerte”. 

L’administració de la imatge fa-
miliar inclou un “no comment” a la 
pregunta de quin llibre li ha regalat 
la seva dona: “Me n’han regalat 
molts, de llibres, a part d’El Quixot. 
El de la meva dona me’l guardo per 

BARCELONA
ANTONI BASSAS

01 

ALS ESTANDS DELS PARTITS

En els Jocs Florals que els polítics 
organitzen per la Diada de Sant 
Jordi, el drac fa anys que és prota-
gonista. No hi ha poema, relat o de-
claració davant dels mitjans de co-
municació que l’esquivi. Aquest 
any va ser el president de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, l’encar-
regat de treure’l de la cova en el seu 

BARCELONA
S. GONZÁLEZ / G. PRUNA

“Moltes gràcies, fins l’any vinent”. Hi ha un 
matrimoni que ha convertit en un ritual anu-
al que Josep Maria Espinàs els signi un llibre. 
Els costa marxar, però tenen cua al darrere. 
“No m’agrada repetir una fórmula a les signa-
tures, així que potser diré alguna bestiesa”, 
li diu l’autor al següent lector. A més del seu 
llibre més recent, La vella capitana, també li 

porten exemplars d’altres títols, recents i an-
tics. “El que més m’agrada és ser dins d’aques-
ta d’olla que no s’acaba mai, que em trepitgin, 
que gairebé no es pugui caminar”, diu Espi-
nàs, que té 89 anys i signa des dels 26. Tam-
bé fa broma amb els problemes de mobilitat: 
“Com que encara no m’han fet àngel, no ho 
puc sobrevolar”. Antoni Ribas Tur

JOSEP MARIA 
ESPINÀS
‘La vella capitana’ 
La Campana 
 
 

“No m’agrada repetir una fórmula a les signatures”

01. Puigdemont fent-se una 
selfie amb unes noies.  
02. El president passejant per 
Barcelona amb la seva família. 
03. I brindant amb cava a la 
carpa de l’ANC. FRANCESC MELCION
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rupció i Miquel Iceta (PSC) d’into-
lerància. 

Mort el drac per fatiga, els partits 
es van treure l’armadura i es van 
llançar al carrer a repartir petons, 
roses, firmar algun llibre i entorpir 
una mica més l’atapeït trànsit del 
centre de Barcelona. Tot un repte, 
que a Xavier García Albiol gairebé el 
fa ennuegar-se quan presumia da-
vant els periodistes de com un ciu-
tadà admetia haver-se equivocat vo-
tant C’s a les últimes eleccions. “Al 
PP hi ha molts corruptes, però tant 
se val”, va deixar anar l’home davant 
les càmeres mentre a Albiol se li gla-
çava el somriure. Espadaler va tenir 
poca feina a la miniparadeta d’Unió, 
mentre que a la de CDC Munté, Rull 
i Turull van patir en la marató de 
lectura sota el sol.e

El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier 
García Albiol, va repartir roses a Barcelona. ACN

Missatge  
“Haurem 
d’explicar  
al món que 
tenim un full 
de serveis 
impecable”, diu

sió pròpia. No és el full de ruta que 
preferim, però, si ho hem de fer, ho 
farem. Per tant, que no ens acusin 
després, quan arribi el dia que Ca-
talunya prengui decisions de ma-
nera absolutament sobirana, de no 
haver intentat buscar espais d’en-
tesa. Algun dia, més aviat que tard, 
haurem d’explicar al món d’una 
manera honesta que tenim un full 
de serveis impecable i l’estat espa-
nyol només podrà presentar que-
relles i demandes. Això és omplir el 

buit narratiu fonamental per arri-
bar a més del 50%”. 

I per si no ha quedat clar: “Jo no sóc 
aquí per fer happenings. Ara estem 
fent l’última milla. La independència 
és a una milla de distància (figurativa-
ment). Ens queda un tram, que és el 
més difícil, però és el més curt, i és el 
que ens toca fer a nosaltres amb se-
renor, enteresa i poc exhibicionisme”. 

De moment, queda poc per arri-
bar a la carpa de l’ANC a la plaça de 
Catalunya. L’esperen amb cava.e 

02 

03 

EN PRIMERA PERSONA

Crònica d’una felicitat 
anunciada

atordits de la gentada. Barcelona ja 
és Tòquio, el pas de vianants de pla-
ça Catalunya és Shibuya. Un sol de 
justícia, una gentada desbordant i jo 
que vull agafar un guiri per la sola-
pa i cridar-li “Què Sant Jordi?! Oi 
que això no ho teniu, eh, EH?!”, però 
no ho faig i m’expliquen que un es-
criptor polonès no es podia creure el 
que veia avui al carrer. “¿Cada per-
sona d’aquestes compra un llibre?”, 
preguntava al·lucinat. I es menjava 
Sant Jordi amb la mirada. Desig des-
aforat.  

19.00 h / S’obren els paraigües, la 
gentada es dispersa, els editors dissi-
mulen una llàgrima. Aprofito per xa-
fardejar novetats. Em compraria el 
del Carles Porta, el de l’Alicia Kopf, 
qualsevol de Zweig. Me’ls compraria 
tots. Em passa cada Sant Jordi.  

20.00 h / Recta final. Els vene-
dors de roses estan desbocats. Cri-
den molt, matarien per una última 
venda, però ho farien amb un som-
riure, bonica manera de morir. Jo 
faig l’última parada. Tinc la llengua 
embogida, el canell destrossat, el cer-
vell inundat de cansament i plaer. 
Venc els llibres com si fos peix fresc. 
Riem. A La Impossible els autors ens 
autoaplaudim cada cop que diuen el 
nostre nom. Tot molt boig, molt so-
brepassat.  

21.00 h / Petons, bons desitjos i 
un últim “Feliç Sant Jordi”. Agafo la 
moto amb el cos fluix i el cor content. 
I ara ja ho sé. Per Sant Jordi no ens fe-
licitem per compromís, ho fem de 
cor. I al matí quan ens llevem no es-
perem gaire del dia, només un llibre, 
una rosa, un somriure. I era fàcil 
aconseguir-ho. Poc desig, molta re-
compensa.  

22.50 h / La felicitat anunciada, 
un Sant Jordi impagable.  

Bona nit.e
PERE VIRGILI

Ahir vaig passar el dia de Sant Jordi signant 
la meva primera novel·la, ‘60 dies a Cuba’

22.50 h / Escric des de l’afarta-
ment, l’exuberància i un deliciós es-
gotament. A primera hora ho desco-
neixia, però ara ja sé per què Sant 
Jordi ens fa tan feliços. 

10.00 h / Arribo a l’esmorzar 
d’autors al Regina amb la panxa ple-
na de nervis i la pell eriçada pel que 
vindrà. Com a la cua de la muntanya 
russa: viuré emocions fortes però no 
sé si les podré aguantar. Vull i no vull. 
Pànic i desig. Com en una cita. Saps 
que avui hi haurà petó però no saps 
quan serà, com serà. Amor futur, pre-
sent temorós.  

12.00 h / L’Andreu Martín m’ex-
plica que Sant Jordi és especial. En 
porta moltíssims i encara ho és. 
M’explica que ell escriu amb ploma, 
que recomana a tots els escriptors 
que també ho facin. Que la ploma 
t’impedeix anar massa ràpid, t’obli-
ga a gaudir del que escrius i no esco-
llir el primer adjectiu només perquè 
el saps teclejar veloçment. A la vida 
i a la literatura, desitja a poc a poc.  

14.00 h / Corredisses. D’una rà-
dio a l’altra, d’una tele a l’altra, d’una 
llibreria a l’altra. Signatures, somriu-
res, un youtuber amb una cua gegan-
tina. Acaba la signatura a la Moritz i 
dic al David Trueba que m’agrada 
molt el que fa. Ell em confon amb al-
gú de la llibreria cervesera i em res-
pon que li agraden molt les “nostres” 
llibretes. I jo que gràcies i que ja n’hi 
faré arribar una. I corredisses un al-
tre cop. Desig desbocat i en moto cap 
a una altra parada.  

17.00 h / Carla Zaplana, Laia 
Sanz, Pilar Rahola, Pau Riba, Blanca 
Busquets. Tots contents, tots ja mig 

BARCELONA
ROGER DE GRÀCIA

Juan Marsé és un dels primers a seure a taula 
al dinar que organitza Random House per Sant 
Jordi. Per a la resta d’autors que hi són és un 
descans en una jornada maratoniana, però ell 
fa anys que no es deixa veure per les parades de 
firmes. “Abans em prodigava per firmar, però 
ara no, perquè em canso”, confessa. Marsé ce-
lebra que es faci una festa del llibre, però con-

sidera que “l’hàbit de llegir s’ha d’estimular 
més d’un dia a l’any” i que la lectura ha de te-
nir “més presència a l’ensenyament”. Aquest 
any no regalarà cap llibre, però ho fa sovint: 
“Tinc la sort que les editorials m’envien llibres 
i en regalo molts. Tinc una edat en què haig de 
decidir si em dedico a llegir o a  escriure. Totes 
dues coses no”. Xavi Serra

JUAN  
MARSÉ
‘Esa puta tan 
distinguida’ 
Lumen 

“L’hàbit de llegir s’ha d’estimular més d’un dia a l’any”
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A Girona la pluja va aigualir una diada que 
va començar amb sol radiant. N. GUISASOLA / ACN

‘El nazi de Siurana’ 
triomfa a Tarragona i 
Puigdemont a Girona 

Carles Puigdemont va ser ahir el gran prota-
gonista entre els títols d’autors locals més ve-
nuts per Sant Jordi a Girona. Les diferents bi-
ografies del president de la Generalitat que 
s’han publicat i el seu recull d’articles Cata... 
què? van ser alguns dels llibres que més exem-
plars van despatxar a la capital gironina, on la 
pluja va fer acte de presència des de primera 
hora de la tarda i va aigualir parcialment la di-
ada. També es va vendre molt La filla de la neu, 
de Núria Esponellà, i el nou llibre gastronòmic 
dels germans Roca, Cuina amb Joan Roca a 
baixa temperatura. Pel que fa a les vendes ge-
nerals, a Girona es van repetir els dos grans 
noms de la jornada a Catalunya: Víctor Ame-
la, amb La filla del capità Groc, i Empar Mo-
liner i el seu recull de relats Tot això ho faig 
perquè tinc molta por.  

El nazi de Siurana, de Toni Orensanz, sobre 
un oficial de les SS que va viure 40 anys tran-
quil·lament al Priorat, va ser ahir el llibre d’un 
autor local més venut a les comarques tarra-
gonines. A la ciutat de Tarragona també va 
despuntar Tots els racons de la Part Alta, de 
l’aquarel·lista Fermí Carré, i a Reus la novel·la 
de Marta Magrinyà La força del vent. Segons el 
president del Gremi de Llibreters de Tarrago-
na, el ritme de vendes va ser com el de l’any 
passat fins que va caure un ruixat a les set de la 
tarda que va obligar a desmuntar les parades. 
En clau no local, els autors més venuts van ser 
un altre cop Víctor Amela i Empar Moliner, 
però també van fer-se un lloc en les llistes de 
més venuts Flàvia Company i Lluís Foix. 

Pel que fa a Lleida, on aquest any s’havien 
publicat entorn de 450 novetats d’autors lo-
cals, els més venuts van ser L’aniversari, d’Im-
ma Monsó; L’assassí que llegia Vidal Vidal, de 
Miquel Àngel Estradé, i Li deien pare, de Car-
les Porta. I entre els més venuts en nombres 
absoluts van aparèixer novament els noms de 
Víctor Amela i Empar Moliner.e 

BARCELONA
XAVI SERRA

Un guiri a la cort  
del cavaller Sant Jordi 

gent passa, et mira, intenta reco-
nèixer-te –“No em sona, avui tot-
hom és escriptor”– i de cop se’n va 
a buscar el supervendes. Sap greu 
decebre’ls. Diries que et miren ma-
lament i tot. 

Vam acordar, doncs, que aniria a 
Lloret, però a fer una lectura. Em 
van muntar una tarima amb un mi-
cro i van col·locar cadires a davant 
de l’Ajuntament, al principi de les 
parades. La Costa Brava és molt pri-
vilegiada en literatura. El mateix 
nom l’hi va posar un escriptor. Vaig 
estar comentant i llegint escrits 
preciosos sobre Lloret de Ruyra, de 
Carner, de Pla... Al principi, hi havia 
poca gent. Al final, érem quatre. 

Un amic em va venir a veure. 
“Que trist –em va dir–, estaves lle-
gint la millor literatura i no atreies 
ningú. La gent passava de llarg i se 
n’anava a les parades de llibres. Ai-
xò és el Sant Jordi!” “La festa del lli-
bre –vaig contestar–, no pas de la li-
teratura”. “¿Però que no celebrem 
la mort de Cervantes, de Shakespe-
are i de Pla?” “Sí. Un dia arriscat, 

per als autors. Però siguem hones-
tos: ¿quantes editorials i llibreries 
haurien de tancar, si no fos per Sant 
Jordi i Nadal?” 

Potser per això a les parades no hi 
havia llibres en altres idiomes. Els 
estrangers no saben què és el dia del 
llibre. No en necessiten –com aquí 
no necessitem dia de l’escombra, 
del mòbil o la patata fregida. 

D’acord que el guiram tampoc va 
precisament a Lloret per llegir 
–bromes a part, seria un crim, amb 
aquesta aigua–. Vaig recordar-
me’n, llavors, de la rosa. A llegir no, 
però a lligar, sí. Vaig fer un volt per 
l’avinguda turística. No hi havia pa-
rades de roses. Els nois no duien lli-
bres i les noies no duien roses. Cap 
discoteca anunciava cap Rose 
Party. Malaguanyat, vaig pensar, 
perquè regalar flors és un llenguat-
ge universal i entrarien en el joc. 
Però tampoc era que aquells nois i 
noies tatuats fessin cara de gaire ro-
manticisme. De totes maneres, vaig 
pensar, també és el dia de la rosa, no 
pas de l’amor.e

Els lloretencs viuen la festa al marge dels turistes, que van a la seva

Una parella festejant de cara al mar a Lloret. CÈLIA ATSET

DIA DEL LLIBRE A LA PLATJA

Ahir a Lloret no va ser un 
matí de sol, va ser molt 
millor: un matí de sol 
l’endemà de la pluja. Llo-
ret tenia el seu punt dolç, 

més buit i tot que un cap de setma-
na d’aquesta època, perquè els bar-
celonins s’havien quedat a passar el 
Sant Jordi a les Rambles. Lloret, 
doncs, va ser un poble com tants, 
amb les seves parades de llibres i ro-
ses, concentrades a la plaça de 
l’Ajuntament, a davant de mar. 

Per Sant Jordi, fora de Barcelo-
na, els escriptors van buscats, i el 
regidor de Cultura em va demanar 
d’anar a firmar-hi. El problema és 
que, per a un autor de poca venda 
com jo, anar al Sant Jordi és com 
per a un manter anar a un congrés 
de brokers. No acabes de sentir-t’hi 
còmode. T’estàs allà assegut amb el 
teu Everest de llibres per vendre, la 

LLORET DE MAR 
 

TONI SALA

Ahir, mentre es torrava al sol a la parada Do-
cumenta, Marina Espasa firmava exemplars 
d’El dia del cérvol amb una tècnica sofistica-
da: estampant un parell de dibuixos de cér-
vols al llibre en colors diferents –té tres clas-
ses de tintes– i escrivint la dedicatòria en un 
núvol. “Ja ho feia amb el primer llibre, però el 
tampó era d’un talp”, explica Espasa, que ad-

met que la idea no és original, sinó del Jordi 
Nopca, que feia servir un tampó de cocodril. 
La curiositat del dia és l’homenatge que li han 
dedicat a la pastisseria Vives. “Han fet un pas-
tís com la portada del meu llibre!”, explica in-
crèdula. Aquest Sant Jordi, Marina Espasa 
podria acabar menjant-se el seu llibre. I no se-
ria una experiència amarga. Xavi Serra

MARINA 
ESPASA 
‘El dia del cérvol’ 
L’Altra Editorial

“Han fet un pastís com la portada del meu llibre!”
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AUTORS DESLOCALITZATS

BARCELONA
TONI VALL

“Avui un filòsof  
és com una flor”

quirol, que signa La resistència ín-
tima. “Intento que les dedicatòries 
transmetin sensació d’acolliment, 
que tingui molt a veure amb l’expe-
riència de la lectura del llibre”. 
“Avui un filòsof és com una flor”, em 
diu la noia de premsa de Quaderns 
Crema que l’acompanya. Sensacio-
nal definició. Es nota que la gent afi-
na avui la seva vena poètica: “Què és 
més suau: la rosa o la teva pell?”, li 
pregunta un pare a la seva filla just 
quan estic arribant a saludar el gran 
Pere Gimferrer. Casa de meravella 
amb la conversa que vull tenir amb 
l’autor de Marinejant i El castell de 
la puresa. “¿Com és que només sig-
na durant una hora?”, li pregunto. 
“Això és inexacte. He arribat dotze 
minuts abans!”, corregeix. Feia 
trenta-tres anys que no signava per 
Sant Jordi. Ho va fer amb Fortuny 
l’any 1983 a la llibreria Catalònia 
juntament amb Montserrat Roig i 
Isabel-Clara Simó i des de llavors 
mai més. Minuciós i precís esprem 
així la seva memòria.  

El psicòleg Xavier Guix, que en-
cara reconeixen pel duet Guix i 
Murga de Tres pics i repicó, m’expli-
ca que és tradició que a la tarda a la 
parada d’Alibri s’hi reuneixin tots 
els del seu ram amb novetat editori-

al al mercat. Un aquelarre de psicò-
legs em sembla una gran idea. De 
moment, a mig matí hi coincideixen 
dos artistes tan mítics com Pau Ri-
ba i Albert Pla, a qui no li costa de-
tectar un cert nerviosisme en les 
meves preguntes dubitatives: 
“Quan estiguis inspirat truca’m, que 
tinc ganes de veure-ho. Promet ser 
tot un espectacle”. També hi és el 
frare Valentí Serra de Manresa amb 
els seus manuals d’hortalisses. Em 

Marina Garcés, 
la filòsofa més 
citada del 
moment, 
també signava 
el seu llibre. 
MARC ROVIRA

parla de l’herba de Sant Jordi, un 
tranquil·litzant infal·lible, i de com 
és de bo conrear en dia de lluna ple-
na com avui. M’ho apunto.  

Esclar que, si puc escollir, em 
quedo amb la conversa que caço al 
vol entre Claudio Magris i Romà 
Gubern, que passegen distesament. 
El segon li està relatant el mite 
d’Andròmaca i el monstre marí. 
Mitologia, filosofia, història. Sant 
Jordi no s’acaba mai.e

Filòsofs, poetes, artistes, estoics i psicòlegs 
també signen per Sant Jordi

“La filosofia va néixer 
com a art de car-
rer”, ja fa temps 
que sento Marina 
Garcés com ho ex-

plica. M’agrada la seva apologia de 
l’encontre de les idees, de l’espai de 
discussió i de pensament com a gran 
símbol de civilització. Té, doncs, tot 
el sentit del món concebre Sant Jor-
di com a màxima depuració del sen-
tit cívic, de l’expressivitat magmàti-
ca de la cultura. La filosofia, lluny 
d’allunyar-se de la gent, s’hi acosta. 
Garcés signa exemplars del seu Fi-
losofia inacabada. ¿Els filòsofs tam-
bé signen per Sant Jordi? I tant! I el 
ritme del canell no és pas menys-
preable. No tot comença i s’acaba 
amb els guardons canònics, els su-
pervendes i la novel·la premiada. Hi 
ha també una bona corrua d’autors 
que caminen en carreteres paral·le-
les, obliqües, que no pas perdudes ni 
desubicades. Sant Jordi per a ells 
també és una festa. 

“Sóc un estoic, no em queixo 
mai”, em confessa Josep Maria Es-

Jonasson, Safier, Brooks... autors de milions de firmes
amb un crit molt decidit: “Cela!” La 
seva primera parada és la FNAC, on 
també hi ha Patrick Ness fent tàn-
dem amb J.A. Bayona, que ha dirigit 
la versió cinematogràfica del seu 
preciós Un monstre ve a veure’m. 
Ness m’explica que és el seu primer 
Sant Jordi però que ha vingut mol-
tes vegades a Barcelona: “Parlar 
amb els periodistes és divertit, però 
estic molt impacient per trobar-me 
amb els lectors”. Missatge rebut. Els 
toca signar prop de David Safier, 
somrient i expansiu: el seu Más mal-
dito karma és una mirada descregu-
da a les estrelles de Hollywood. Ell 
i Bayona tindran tema de conversa. 

El més experimentat de tots els 
escriptors estrangers que avui de-
ambulen pel centre de Barcelona és 
sens dubte Ben Brooks. És el seu 

El suec Jonas Jonasson ensenyant-li la seva 
dedicatòria a un petit lector. CRISTINA CALDERER

quart Sant Jordi i la seva novel·la 
anterior, Lolito, la va escriure en 
part durant una de les seves visites: 
“Estava sempre estirat al llit, bevent 
cervesa i mirant documentals a 
YouTube”, va explicar en una entre-
vista que se’m va quedar incrustada 
a la memòria. Me’l trobo a l’estand 
d’Alibri conversant amb Alicia Kopf 
i Miqui Otero. Està fent una pausa 
en les signatures d’Hurra, i quan 
veu que apunto en una llibreta 
m’agafa el boli i es dibuixa una rat-
lla al palmell de la mà: “El ritme de 
firmes és lent, però tu escriu que en 
porto milions, ok?” Kopf li pregun-
ta com s’ho fa per escriure tant i ell 
li respon que no té gaire mèrit per-
què no fa res més en tot el dia. Avui 
és diferent. Milions de signatures 
requereixen el seu temps.e

Jonas Jonasson porta una immen-
sa camisa groga, ampla i fresca. Li 
havien dit que avui plouria i segura-
ment no es va preocupar gaire. Viu 
tot l’any a l’illa sueca de Gotland, 
amb temperatures generosament 
sota zero. No se’l veu gens desubi-
cat. Ha venut tretze milions de lli-
bres, Sant Jordi no l’espanta. Ha si-
gut dues vegades l’autor estranger 
més llegit i L’assassí que va somiar 
amb un lloc al cel té números per 
quedar ben col·locat al rànquing 
d’aquest any. Parlar amb ell és sen-
tir-lo glossar moltíssimes lectures 
fetes, i si li preguntes quin escriptor 
espanyol és el seu preferit et respon 

BARCELONA
T.V.

Francisco Ibáñez va per feina. Quan ha vist la 
cua de 30 metres a la parada de l’Abacus, no s’ho 
ha pensat i s’ha posat a firmar un quart d’hora 
abans de les 12, l’hora prevista. Els tiquets per 
al torn s’havien esgotat a les 10 del matí. “Fa 40 
o 50 anys que firmo per Sant Jordi, ja ni m’en-
recordo. Però em va molt bé. Sempre arraso!”, 
exclama rialler en una de les poques pauses que 

fa. No firma més de dos exemplars per persona, 
però sempre amb un dibuixet. Acostuma a fer 
un Mortadel·lo disfressat: de cargol, de tortu-
ga... L’integral de 13 Rue del Percebe està triom-
fant: ja se n’han venut més de 20.000 còpies i se 
n’han fet cinc reimpressions. Ha tingut tant èxit 
que ha eclipsat el seu llançament més recent: 
Mortadel·lo i Filemó: Rio 2016. Xavi Serra

FRANCISCO 
IBÁÑEZ
‘13 Rue del 
Percebe’ 
Ediciones B

“Sant Jordi em va molt bé. Sempre arraso!”
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LA VIDA EN UN DIA ESPECIAL

BARCELONA 
 

XAVIER FINA

TRES. Els motius que em desper-
ten un sentiment patriòtic. Allò que 
molts senten constantment, l’orgull 
de ser català, a mi em passa en tres 
situacions –sense comptar una irre-
frenable plorera quan canto Els se-
gadors en grup–: quan arribo a 
l’Empordà, quan menjo un bon pa 
amb tomàquet i el dia de Sant Jordi. 
Fins i tot un mal patriota –o, si més 
no, un sospitós habitual– té les se-
ves debilitats. Però Sant Jordi és in-
discutible, no admet crítica. Tot i la 
multitud i les estretors, és un dia fe-
liç. Fins i tot al barri de Gràcia, amb 
el qual tinc un sentiment molt sem-
blant al que tinc amb el país, és un 
gran dia. Com que cau en dissabte, 
coincideix amb l’aglomeració dels 
amants nòmades del vermut (que 
en gracienc modern, cal dir sempre 
vermutillu). També perquè és dis-
sabte –i m’insisteixen que no per-
què sigui Sant Jordi– coincideix 
amb una actuació en directe a l’he-
roica botiga de discos del carrer Es-
corial Disco100 amb cervesa de re-
gal inclosa. Compro Irredempt, de 
Roger Mas, i un Prince d’homenat-
ge. No està tot perdut. 

VUIT. Les roses que hem com-
prat o ens han regalat. És dissabte, 

Les meves xifres de Sant Jordi

dia de mercat. El primer Sant Jor-
di que recordo al mercat. Els llibres 
són els grans absents. Al marge de 
l’habitualment solitària –també 
per Sant Jordi– parada de llibres 
del Mercat de l’Abaceria, sembla 
que només sigui el dia de la rosa. La 
Glòria, la meva peixatera –també, 
amb perdó, la de la mare d’Ada Co-
lau– me’n regala una. Mercats de 
Barcelona me’n regala una altra. 
Després, faig un recorregut per les 
places de Gràcia. A la del Diamant 

hi tinc una concentració de fills. 
Que si per al viatge de fi de curs de 
l’escola, que si per als campaments 
d’estiu del cau. Venen roses –i pas-
tissos fets a casa i llibres de segona 
mà– per reduir els costos del viatge. 
De fet, és un mecanisme de paga-
ment a terminis per calmar cons-
ciències. Els clients sempre som les 

famílies. Contravenint les indicaci-
ons del cau –i especialment de la 
meva filla: “Ells també volen roses: 
fuig dels estereotips”– reparteixo 
roses entre les dones de la família. 
De vuit roses, cap l’he comprat a la 
floristeria. Dia internacional de la 
competència deslleial. 

NOU. Els llibres que he com-
prat. Baixauli, Berlin, Carrasco, 
Forns, Garcés, Irving, Sánchez-
Cuenca, Sanmartí i Vila-Matas. He 
repartit les compres entre les me-
ves dues llibreries del barri. He fet 
barri, que diuen. Tot i ser tan mal 
gracienc com mal català, m’estimo 
les meves llibreries. La Memòria, 
el projecte del Xavier, a qui vaig co-
nèixer com a gran executiu i que un 
dia es va haver de reinventar. I 
L’Atzavara, on l’Albert i la Berta 
coneixen els seus clients i ho trac-
ten tot amb la cura de l’artesà. Ni 
l’un ni els altres es queixen dels 
mals del sector. Les seves llibreri-
es són la seva vida. Tenen una cli-
entela fidel que, tot i que per Sant 
Jordi baixen a Barcelona –aquests 
graciencs!!!– a passejar, s’esperen 
a tornar al barri per comprar.  

La jornada acaba amb una imat-
ge que és una gran metàfora del dia: 
miro per la finestra i veig l’arc de 
Sant Martí. La seva bellesa és òbvia. 
Sobre ell s’han dit les coses més cur-
sis. Com sobre Sant Jordi. Però són 
tan bonics...e

Lluny del centre, la diada s’escola per tots els racons de la ciutat, com es pot constatar a Gràcia

01. Colles de nens escoltes 
a la plaça de la Virreina. 
CRISTINA CALDERER 02. Peixateria 
del Mercat de l’Abaceria 
de Gràcia. MANOLO GARCÍA 

Culpable 
Reparteixo 
roses: de vuit, 
cap l’he 
comprat a la 
floristeria 

02

01 

Albert Pla va ser un dels músics més buscats a 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, però els Ma-
nel són els que tenien la cua més llarga. Pla sig-
nava discos, algun exemplar de la seva prime-
ra novel·la i, sobretot, atenia amb paciència la 
demanda dels seguidors de fotografiar-se amb 
ell. Semblava estar més a l’expectativa que ex-
citat i acabava les dedicatòries amb un “Viva 

el Rayo Vallecano”. “A Catalunya ha sigut més 
fàcil, i a Espanya més difícil” vendre la seva vi-
sió àcida de l’Estat. A prop, Quimi Portet tam-
bé signava el seu últim disc, Ós bipolar, i adme-
tia que és “anòmal” que els músics signin, per-
què ja tenen contacte amb el públic, més que 
els escriptors. La llarga jornada musical tot just 
començava. Antoni Ribas Tur

ALBERT  
PLA
‘Espanya de merda’ 
Roca Editorial / Ara 
Llibres 
 

“A Catalunya ha sigut més fàcil, a Espanya més difícil”
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FANS EN LLOC DE LECTORS

La ‘pink army’ conquereix Barcelona

patirien o devien haver patit això de 
ser diferents. Una cosa que Gibaja, 
exaltador de la diferència a ultrança, 
no està disposat a consentir. Per 
aquest motiu, l’autor novell ha dedi-
cat fins i tot una cançó a combatre 
el bullying. El tema es diu Re-aless, 
i ahir la seva army l’hi cantava men-
tre feien cua a la paradeta. 

Manual para ser feliz no enganya, 
i no només perquè anunciï en porta-
da que inclou “sexy stickers”, sinó 
perquè és una clara al·lusió a no dei-
xar-se amargar la vida per ningú, co-
sa que ell fa temps que proclama a 
YouTube i a Instagram, on el seguei-
xen 42.000 i 600.000 persones, res-
pectivament. Tal com ell explicava 
ahir a l’ARA: “És un llibre per ser fe-
liç, totes les persones estem obliga-
des a ser felices perquè només es viu 
una vegada i ¿per quin motiu haurí-
em d’estar tristos?” Un argument 
tan senzill que en l’aspecte comerci-
al sembla imparable. Com el seu 
exèrcit, del qual unes quantes repre-
sentants van fer cua durant hores 
fins que ell els va signar les samarre-
tes que s’havien fet fer ad hoc per a 
l’ocasió. No cada dia es coneix el cap 
d’un exèrcit que escolliria unicorns 
per a la seva guàrdia muntada... 

L’altre gran tumult de la jornada 
el van protagonitzar els fans –que 
lluny que queda el concepte lectors– 

de la bloguera Dulceida, que l’espe-
raven amb fervor perquè els signés el 
llibre fotogràfic amb el qual debuta 
com a escriptora –oxímoron?–: Dul-
ceida. Guía de estilo (Planeta). La se-
va mare explicava que les vendes ha-
vien superat els 14.000 exemplars. 
Una dada que la mateixa Dulceida 
considerava “una bogeria”. “No m’ho 
esperava”, confessava la badalonina, 
que avançava que si fa alguna cosa 
més serà “més personal”. 

Després que els autors televisius 
portessin anys destacant per Sant 
Jordi, ara la fortuna somriu a les es-
trelles d’internet, que mouen cente-
nars de persones amb només un 
clic. Potser per això ja comença a 
crear-se una raça híbrida: la dels es-
criptors televisius que també són ci-
berestrelles. Mario Vaquerizo n’és 
un bon exemple. Ahir signava Va-
querizismos (Planeta), el seu tercer 
llibre, al costat de Risto Mejide. Una 
mescla explosiva que va fer que les 
seves dues cues juntes creessin un 
(auto)setge a la seva paradeta. En el 
mateix grup hi havia la presentado-
ra Marta Torné, amb la seva novel·la 
Marta & Rufus (Suma de Letras). 

Entre els famosos nats digitals 
destacaven noms com el de la blogue-
ra healthy-beauty Isasaweis, els you-
tubers Perxitaa i Rush Smith o el tui-
taire Modernet de Merda.e

01. Aless Gibaja amb dues fans M.G. 02. Mario Vaquerizo pres pels seus lectors M.G. 03. Dulceida mostrant el seu llibre debut. P.V.

Els fans d’Aless Gibaja donaven color a una diada plena d’estrelles d’internet

Mai hauria pensat que hi podia ha-
ver un exèrcit amb una imatge 
menys agressiva que la de l’exèrcit 
portuguès durant la Revolució dels 
Clavells. Però sí, existeix. Es fan dir 
pink army –que en català significa 
exèrcit rosa– i són els seguidors 
d’Aless Gibaja, un youtuber que nin-
gú pot oblidar un cop l’ha sentit do-
nant algun “superconsejito” o quan 
l’ha sentit pronunciar la seva obra 
més magna, la frase “¡hola, bebés!”  

Ahir aquesta armada indestructi-
ble va ocupar Barcelona per celebrar 
Sant Jordi amb el seu líder, que si fos 
un monarca portaria la faixa de capi-
tà general dels tres exèrcits. Però com 
que no ho és, portava diadema de pe-
dreria, leggings de vinil fúcsia, un top 
i ulleres de sol XXL. Un outfit elegit 
per signar molts exemplars del seu 
Manual para ser feliz around the 
world (Planeta). Un llibre d’autoaju-
da del qual a la seva editorial expli-
quen que al magatzem ja no tenen cap 
dels 6.000 exemplars que van editar. 

El jove Gibaja, moreno tot l’any i 
amb un mòbil gegant, va signar tants 
llibres com va poder al llarg del dia 
a nens, joves i senyores madures que 
era evident que en algun moment 

BARCELONA
JOAN CALLARISSA Èxit  

Llargues cues 
esperaven 
‘youtubers’  
i autores  
de blogs de 
moda

02 01 

03

Menys roses però 
més de les 

previstes: cauen 
un 15% les vendes

Ahir es van vendre més de 
cinc milions de roses. MARC ROVIRA

Menys roses però més de les 
previstes. La diada de Sant Jor-
di 2016 es va tancar amb uns 
cinc milions i mig de roses ve-
nudes i amb l’alleujament dels 
floristes, que temien una mala 
campanya pel fet de caure en 
dissabte. Tot i que les vendes 
van disminuir un 15% respecte 
a l’any passat, el president del 
Gremi de Floristes de Catalu-
nya, Joan Guillén, va assegurar 
que al sector “estan molt con-
tents”. El fet que empreses i 
particulars compressin la rosa 
divendres per tenir-la el cap de 
setmana i el bon temps que va 
fer al matí van salvar una cam-
panya marcada també pel mal-
estar del sector per la gran 
quantitat de llicències que 
s’han atorgat per vendre roses 
al carrer. 

El Gremi de Floristes ja havia 
expressat la seva inquietud a 
l’Ajuntament de Barcelona pel 
fet d’haver atorgat per a aquest 
Sant Jordi un total de 4.642 lli-
cències per a la venda de roses al 
carrer, un 3,45% més que l’any 
passat. “Hi ha una oferta exage-
rada, amb parades per tot arreu 
–va lamentar Guillén–. Ja no te-
nim més marge per parlar-ne: 
s’ha d’anar a regular”, va insis-
tir. “L’ordenació és vital, perquè 
hi ha unes 1.500 parades il·le-
gals amb 650.000 roses que es 
venen sense cap control”, va in-
dicar el responsable del Gremi 
de Floristes.e

BARCELONA
ARA

Los del sud us matarem a tots és el llibre que 
més venien ahir a la parada de Males Herbes. 
Del seu autor, Valero Sanmartí, ni rastre; és 
el que passa amb els personatges de ficció. “A 
La Calders vam fer un xou amb Roger Pelàez, 
l’il·lustrador del llibre, i a Taifa es va presentar 
un col·lega molt sonat del veritable autor, pe-
rò avui no hem pensat de fer res especial”, ex-

plica l’editor Ramon Mas. L’absència d’autor 
no representa un problema per a ell. “Els 
 nostres escriptors són poc coneguts, no 
 firmen gaire. I Valero Sanmartí és tan medi-
àtic que no firma”, bromeja. L’autèntic escrip-
tor del llibre no hi és, però se l’espera. “Segu-
rament vindrà a saludar, però és algú molt 
anònim, passarà desapercebut”. Xavi Serra

MALES 
HERBES
‘Los del sud us 
matarem a tots’ 
Valero Sanmartí 
 

“Valero Sanmartí és tan mediàtic que no signa”
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PREMI CERVANTES

Fernando del Paso denuncia al món que “Mèxic va a pitjor”
xic per empitjorar; continuen els 
atracaments, les extorsions, els se-
grestos, les desaparicions, els femi-
nicidis, la discriminació, la impuni-
tat i el cinisme”, enumerava. I reco-
neixia que dir-ho l’incomodava: 
“Criticar el meu país en un país es-
tranger em fa vergonya. Doncs bé, 
m’empasso aquesta vergonya. No 
denunciar-ho encara em faria més 
vergonya”, explicava. 

Del Paso volia denunciar “als qua-
tre vents” l’aprovació de l’anomena-
da llei Anteco, que permet a la poli-
cia arrestar i disparar en manifesta-
cions o reunions públiques els que 
atemptin, segons el seu criteri, con-
tra l’ordre públic, la seguretat, la in-
tegritat, la vida... “És el principi d’un 
estat totalitari que no podem per-
metre”, va dir l’autor, que amb la se-
va obra –com ara José Trigo (1963), 
Palinuro de México (1980) i Noticias 

El mexicà Fernando del Paso rebent el premi 
Cervantes de mans del rei Felip. REUTERS

del imperio (1987)– ha recreat literà-
riament episodis fonamentals de la 
història de Mèxic. 

Després de la foto de família, l’es-
criptor, en cadira de rodes, es va con-
fessar “molt cansat” però també “ho-
norat i afalagat”, i va dir que el seu 
discurs va ser “dur” perquè “era ne-
cessari”: “Tinc esperança, però les 
esperances es van gastant”. El presi-
dent del govern en funcions, Maria-
no Rajoy, en una conversa distesa 
amb els periodistes, va explicar que 
dedicaria el Dia del Llibre a una “ma-
rató de futbol” combinada amb el 
partit de tenis de Rafa Nadal. El go-
vern espanyol havia decidit convidar 
els líders dels principals partits, pel 
“moment polític actual” i perquè 
és“el quart centenari de la mort de 
Cervantes”. Això va propiciar una 
freda encaixada de mans entre Rajoy 
i Pedro Sánchez.e

El premi Cervantes per al mexicà 
Fernando del Paso va ser una sor-
presa fins i tot per a ell, que va re-
bre la notícia des del llit, el novem-
bre passat. Però malgrat el seu frà-
gil estat de salut, l’autor ha viatjat a 
Madrid per recollir el guardó de 
mans de les màximes autoritats es-
panyoles, capitanejades pel rei Fe-
lip i el president en funcions, Maria-
no Rajoy, però sobretot per pronun-
ciar el discurs d’acceptació, en què 
va denunciar la situació que viu el 
seu país. El sisè mexicà que guanya 
el premi Cervantes –el més presti-
giós de les lletres castellanes, dotat 
amb 125.000 euros– va parlar des de 
la Universitat d’Alcalá de Henares: 
“Les coses només han canviat a Mè-

BARCELONA
ARA

Enrique Vila-Matas ha viscut la diada de mol-
tes maneres al llarg de la seva carrera. “Fa 30 
anys ni tan sols firmava, anava cap al Walla-
ce i baixava la Rambla de manera descontra-
lada”, recorda. La seva primera sessió de fir-
mes és a la Laie de passeig de Gràcia, compar-
tint taula amb Ignacio Martínez de Pisón i 
Claudio Magris. “Em sento molt ben acompa-

nyat, però no sempre ha sigut així –diu–. Un 
cop em van asseure amb un Tarzan de la sel-
va filipina i també he firmat al costat d’un ju-
gador de bàsquet. I la veritat, vaig acabar odi-
ant el bàsquet”. L’escriptor fa quatre anys que 
recopila anècdotes de la diada. “Algun dia les 
reuniré en un llibret per parlar de les contra-
diccions d’aquest dia”, promet. Xavi Serra

ENRIQUE 
VILA-MATAS
‘Marienbad 
eléctrico’ 
Seix Barral

“Vull fer un llibret de les contradiccions de Sant Jordi”
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Política
LA CIMERA A LA MONCLOA

La política té a veure, per bé que 
costi d’entendre a alguns especta-
dors, amb les relacions personals. 
Rajoy va regalar a Puigdemont un 
llibre i el va acompanyar fins al cot-
xe després de l’entrevista. “En la 
sensació de desbloqueig hi ajuda el 
feeling. Res a veure amb Pedro Sán-
chez o amb Artur Mas, més superb 
i tensionat”, diuen. El govern espa-
nyol feia temps que considerava 
l’expresident un “interlocutor cre-
mat” i agraeixen el canvi “per un ex-
alcalde, fet que implica un fort ins-
tint per ser pràctic resolent coses”. 

La clau personal i les ofertes 
L’entusiasme per girar full a un blo-
queig “perjudicial per a tots” és més 
evident a la Moncloa. En l’entorn 
del president català van decebre els 
recursos al TC però accepten que hi 
ha camp per córrer en les relacions 
personals i això pot fer productiu el 
diàleg aquests mesos d’impàs des-
prés de “normalitzar el desacord” 
pel procés. Un tema que Rajoy va 
considerar “un gran embolic” da-
vant el qual no té res a oferir, actitud 
que desespera fins i tot alguns del 
seu partit. Puigdemont ofereix com 
a alternativa al full de ruta un refe-
rèndum pactat que el PP (amb su-
port de PSOE i C’s) rebutja. 

Rajoy i Puigdemont van obrir 
una via i ara Sáenz de Santamaría i 
Junqueras, que segons el seu equip 
no veu un “cessament d’hostilitats” 
però que aspira a “seguir respirant 
en la gestió diària al marge del pro-
cés”, hauran de posar lletra a la mú-
sica. La sortida negociada a les aspi-
racions dels catalans s’ha aparcat. 
Amb normalitat i pragmatisme.e

El nou ‘diàleg’ aïlla el 
procés i allunya una 

sortida negociada
Rajoy i Puigdemont “normalitzen la discrepància” i es 
fan confiança sense renúncies en el debat sobiranista

Rajoy i Puigdemont havien coincidit en alguns actes protocol·laris a Catalunya però no 
es van reunir fins dimecres. El català duia un document amb 46 greuges. PACO CAMPOS / EFE

Canvi de registre. La reunió de di-
mecres entre Mariano Rajoy i Car-
les Puigdemont va obrir una nova 
fase en les relacions entre el Palau 
de la Moncloa i el de la Generalitat. 
La trobada, de més de dues hores 
   –excepcionalment llarga–, va per-
metre establir noves regles del joc 
en les relacions entre presidents, 
segons assenyalen totes dues parts. 
Un i altre van constatar, i assumir, 
una llunyania total en relació al pro-
cés català i també en la seva judici-
alització, plasmada en la presenta-
ció de recursos al Tribunal Consti-
tucional com els d’aquest diven-
dres. El full de ruta independentista 
de Junts pel Sí, que Puigdemont va 
reiterar que duria a terme segons es 
va acordar, topa frontalment amb la 
voluntat de Rajoy de no reformar la 
Constitució fins que no hi hagi con-
sensos molt amplis i de no fer-ho 
per posar en qüestió la sobirania na-
cional espanyola, un dels grans re-
clams electorals del PP. 

A Palau i a la Moncloa coincidei-
xen que la constatació que l’assump-
te és “innegociable” permet a uns i 
altres refermar-se en el seu posici-
onament, però també mirar cap a 
una altra banda i treballar “en els 
marges”. Ja no s’aspira, com feia 
Mas, a “negociar el procés”, tot i que 
fer-ho tingui data de caducitat. “Aï-
llar el tema és el millor per anar fent; 
és com s’havia fet amb els governs 
bascos quan ETA matava i es topava 
amb la política antiterrorista”, expli-
ca un col·laborador del president es-
panyol. “Veurem com acaba la legis-
latura catalana i què es pot esperar 
en l’espanyola després de les elecci-
ons del juny [totes les parts les do-
nen ja per segures]. Després potser 
hi ha reformes i es pot negociar algu-
na cosa”, assenyala una altra font.  

Fins que es mogui alguna cosa (o 
no), el diàleg anirà per un altre camí. 
A la Moncloa expliquen que, procés 
a banda, la disposició al diàleg és “to-
tal” pel que fa al nou finançament, el 
repartiment del dèficit, els interes-
sos del fons de liquiditat autonòmic, 
els refugiats o els traspassos pen-
dents. Res que singularitzi Catalu-
nya. Hi ha un handicap: quan dijous 
es reuneixin els vicepresidents So-
raya Sáenz de Santamaría i Oriol 
Junqueras per posar fil a l’agulla, el 
rei estarà a punt de signar la convo-
catòria d’eleccions. Rajoy seguirà en 
funcions, en temps de descompte.  

En funcions... fins a quin punt? 
A Palau concedeixen que la relació ha 
entrat en una nova fase. Lamenten, 
però, que Rajoy no obri el meló del 
procés ni enterri la destral de guer-
ra del TC. Es resignen i temen –ho va 
constatar Puigdemont per boca de 
Rajoy– que el govern en funcions (té 
limitades les capacitats a tramitació 
i gestió ordinària) sigui una excusa. 
“Els val per no reunir la Junta de Se-
guretat, però no per repartir el dèfi-
cit o anar al TC”, fan notar. 

MADRID
FERRAN CASAS

Freda salutació entre 
Rajoy i Sánchez abans 
de la setmana clau

Abans que dilluns la ronda de con-
tactes amb el rei Felip VI obri una 
setmana clau per al futur de la polí-
tica espanyola, el president del go-
vern espanyol en funcions, Maria-
no Rajoy, i el secretari general del 
PSOE, Pedro Sánchez, van retro-
bar-se ahir en la cloenda del premi 
Cervantes a Alcalá de Henares. Una 
trobada que es va saldar amb una 
freda salutació entre ells dos en què 
no es van intercanviar ni una pa-
raula. Amb les relacions entre els 
dos líders completament trencades 
–en l’última reunió que van mante-
nir abans del primer debat d’inves-
tidura Rajoy va negar la salutació a 
Sánchez–, va haver de ser l’exmi-
nistre d’Educació Ángel Gabilondo 
qui propiciés l’encaixada de mans. 
La imatge resumeix l’estat de les 
negociacions a Madrid i el bloqueig 
que travessa la política estatal, abo-
cada a unes noves eleccions que els 
partits van seguir preparant ahir. 
Avui Rajoy participarà en un acte 
de les joventuts del PP a Còrdova i 
continuarà amb la seva precampa-
nya camí del 26-J.
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L’Ajuntament d’Olot ha despenjat el retrat de Felip VI i 
la bandera espanyola que hi havia a la sala de plens. Per 
donar-hi cobertura legal, el consistori, governat per 
CiU i el PSC, ha modificat el reglament municipal.

OLOT RETIRA 
EL RETRAT  
DE FELIP VI

CANVI D’ESTRATÈGIA

està en “hibernació”. A banda de di-
positar “confiança” en les instituci-
ons perquè duguin a terme el man-
dat del 27-S, un membre de la cúpu-
la d’Òmnium afegeix que el conglo-
merat de socis de l’entitat és més 
heterogeni que el de l’ANC. Tot i que 
aclareix que des del 2010 no han pa-
rat de “sumar” adhesions, arran del 
27-S se’ls va associar als partits del sí 
(CUP, CDC i ERC) i van perdre “cer-
ta centralitat”. “Tenim socis inde-
pendentistes, colauistes i partidaris 
del dret a decidir”, apunta aquesta 
font, deixant clar que “sense retirar-
se de l’independentisme” volen tor-
nar a fer la funció de “tauler”. Les 
mateixes fonts reivindiquen l’enti-

tat com un espai d’“equidistància”, 
capaç de fer seure gent diferent al 
voltant d’una taula i generar “con-
sens”. A l’entitat entenen que ha ar-
ribat el moment de pensar a llarg 
termini i “no entrar en les batalletes 
entre Junts pel Sí i la CUP”.  

Una peça del debat constituent 
Òmnium s’implicarà “a fons” en el 
procés constituent i també en la 
mobilització que l’ANC prepara per 
a aquest Onze de Setembre. De fet, 
és una peça clau en les converses 
que mantenen entitats i partits so-
biranistes per articular una plata-
forma que empari el procés consti-
tuent en la seva fase civil –ja sigui 

Òmnium: feina de formiga lluny dels partits  
L’entitat es concentra a fer pedagogia del procés i trasllada a les institucions aplicar el mandat del 27-S

Diada  
Òmnium 
tornarà a 
donar suport 
a l’ANC en la 
mobilització 
d’aquest 11-S

“Hi ha un abans i un després del 
27-S, ara la pilota és a la teulada de 
les institucions”. Així sintetitza un 
membre de la junta d’Òmnium el gir 
que ha fet l’entitat després de les úl-
times eleccions al Parlament de Ca-
talunya, quan els partits indepen-
dentistes (Junts pel Sí i la CUP) van 
assolir la majoria absoluta. Després 
de la contesa electoral i de suportar 
un alt voltatge polític en campanya, 
Òmnium va decidir replantejar-se 
el seu rol aprofitant l’arribada de 
l’actual president, Jordi Cuixart. 
Passar d’esperonar la mobilització 
sobiranista a centrar-se en la llen-
gua i la cultura. “Ens havien homo-
logat molt a l’ANC en aquest procés 
i no és així”, apunta un membre de 
la direcció. I afegeix que, a diferèn-
cia de l’Assemblea –que ha viscut 
pugnes internes i acusacions entre 
els diversos sectors de “partidis-
me”–, tenen més fronts oberts, a 
banda de l’escenari polític.  

Una de les mostres d’aquest gir és 
el nou espot de l’entitat per ampliar 
socis, en què se subratlla el lema 
“Benvingut als dies no històrics”. 
Més enllà de les dates encerclades al 
calendari, les grans mobilitzacions, 
les pancartes i els titulars, es posa 
èmfasi en el treball del dia a dia i es 
recorda que l’entitat fa més de cin-
quanta anys que camina.  

Agendes diferents amb l’ANC 
Una altra evidència del canvi d’es-
tratègia és que, després de les elecci-
ons al Parlament, Òmnium no ha 
tornat a impulsar un acte de mobilit-
zació amb l’ANC. De fet, quan l’As-
semblea va organitzar la concentra-
ció per reclamar un acord entre 
Junts pel Sí i la CUP enmig de les ne-
gociacions per a la investidura, Òm-
nium hi va ser present, però l’acte no 
es va promoure sota el paraigua con-
junt d’Ara és l’Hora, una marca que 

BARCELONA
NÚRIA ORRIOLS

recuperant el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir o una altra fórmula–. 
Més enllà de parlar d’“eixamplar” la 
base social independentista, des 
d’Òmnium prefereixen parlar de 
“compartir” experiències, una de 
les consignes més repetides de Cui-
xart. Implicar-se en les lluites soci-
als i entrar en contacte amb sectors 
als quals des de l’independentisme 
costa més arribar són moviments 
estratègics. “Això és fer cohesió so-
cial i també enfortir el procés”, di-
uen. I què en pensen des de l’ANC? 
Un alt dirigent consultat ho veu 
com un “canvi natural” per “refor-
çar-se”. Ara bé, en els moments 
“clau”, Òmnium hi serà.e

Òmnium no va participar a la mobilització de l’ANC 
per reclamar un acord entre JxSí i la CUP. PERE VIRGILI

El rol de l’entitat presidida per Jordi Cuixart dista del de l’ANC

La llista única 
Des del 27-S, Òmnium ha evitat 
pronunciar-se sobre com s’ha 
de presentar l’independentisme 
a les eleccions. No ho va fer pels 
comicis del 20-D ni tampoc 
quan la investidura a Catalunya 
estava bloquejada i es preveien 
eleccions el 6 de març. L’ANC, 
en canvi, s’ha embolicat en el 
debat de la llista única i ha sigut 
en l’assemblea d’aquest any que 
ha decidit no intervenir-hi. 

Full de ruta 
L’assemblea general de l’ANC 
va aprovar el seu full de ruta per 
“culminar” el procés d’indepen-
dència. En canvi, Òmnium no té 
un rumb que defineixi el paper 
de l’entitat en el procés sobira-
nista en els mesos que vénen, si-
nó que retorna als orígens i se 
centrarà en altres camps de tre-
ball per acostar-se a la ciutada-
nia. Sí que donaran suport a 
l’ANC per organitzar la Diada. 

Negociació JxSí-CUP 
Després de les plebiscitàries, l’in-
dependentisme va entrar en una 
situació de bloqueig per la impos-
sibilitat d’un pacte per a la investi-
dura. L’ANC va impulsar una mo-
bilització per exigir un acord i un 
govern independentista, però Òm-
nium no va participar en la seva or-
ganització. L’entitat tampoc es va 
mullar sobre si el president de la 
Generalitat, Artur Mas, havia de 
fer un pas enrere. 

El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, ahir amb l’escriptora Maria Antònia Oliver. Sense deixar de banda el procés, l’entitat 
que presideix vol tornar a fer-se forta en la feina del dia a dia sobre llengua i cultura. PERE VIRGILI

ARNALDO OTEGI, DIRIGENT DE L’ESQUERRA ABERTZALE 
Otegi va assegurar ahir, després de reunir-se a Dublín amb el 
president del Sinn Féin, Gerry Adams, que la comunitat 
internacional no entén l’actitud del govern espanyol amb Euskadi.
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“A Podem calia una 
candidatura que fos 

conciliadora”

PERE VIRGILI

Nou partit 
“Podem ha de 
ser un actor 
central i 
identificable 
en el nou 
subjecte 
polític”

¿Hi ha candidatures que no tenen 
formes conciliadores? 
Jo ho he trobat a faltar i no és una 
qüestió de formes sinó de les per-
sones que formen part de l’equip. 
Han de tenir formes més dialogants. 

¿Hi ha marge per a l’acord amb Al-
bano Dante Fachin? 
Som els únics que ens hem presen-
tat com a candidatura. Quan la res-
ta les presentin veurem si coincidim 
i si podem fer acords. 

I quin paper juga Raimundo Viejo? 
No he parlat amb ell. Sé que tenen 
un manifest que és de sentit comú, 
però fins que no conegui la seva pro-
posta, no em puc posicionar. Amb 
l’Albano Dante sí que tinc moltes 
hores de treball compartides, però 
al Raimundo no el conec gaire. 

¿Avala la direcció col·legiada que 
ell ha proposat? 
La figura de secretari general no ha 
de desaparèixer, el que hem de fer és 
democratitzar-la. Proposem crear 
una vicesecretaria i potenciar més 
consultes entre els inscrits. 

Ha demanat que no es faci política 
a base de titulars i de tuits. 
Si comuniquem massa soroll intern, 
la feina que fem a les institucions 
pot quedar eclipsada. 

Quin paper ha de tenir Podem dins 
del nou subjecte polític que lidera 
Ada Colau? 
Podem ha de ser un actor central i 
identificable. Tothom de la conflu-
ència suma i nosaltres arribem a ca-
pes de població on fins ara ningú ar-

ribava. També s’han de sumar noves 
persones i moviments socials. 

¿Barcelona en Comú ha de tenir el 
lideratge en la construcció del nou 
partit, com a En Comú Podem? 
S’ha de fer de manera horitzontal i 
democràtica, de baix a dalt, no ha de 
ser una negociació entre cúpules. 
Per això, crec que és molt important 
enfortir el partit i vertebrar el terri-
tori. Ha de ser una marca conjunta, 
però és important que ens identifi-
qui a tothom, perquè hi ha gent 
d’ICV que no se sent apel·lada per 
cares de Podem, i al revés. Tots els 
actors s’han de sentir respectats. I 
no crec que la dissolució sigui bona. 

¿És creïble la proposta de referèn-
dum que fa En Comú Podem veient 
que els socialistes no la compren? 
A les negociacions s’ha de cedir, pe-
rò no pots trair. Si truquem a la por-
ta del PSC i del PSOE i no ens el 
compren sabent que ho volen la ma-

joria de catalans, nosaltres hem fet 
el que havíem de fer i potser els que 
estan traint són ells. 

¿La majoria que els falta és dins del 
sobiranisme? 
No pots anar construint estructu-
res d’estat i després dir si les vali-
dem o no. Defensem fer el referèn-
dum abans de començar res i, des-
prés, amb el resultat, ja veurem què 
construïm. Nosaltres volem ei-
xamplar la nostra base i d’aquí la 
idea de recuperar el Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir, i m’és igual qui 
s’hi sumi. 

¿Una coalició de Podem amb IU 
ajudaria a eixamplar la majoria 
d’esquerres? 
La confluència és molt desitjable i 
s’ha de fer, a més, a la catalana. A IU 
hi ha persones molt vàlides i Alber-
to Garzón ho és. Tenim objectius 
comuns i som germans de lluita, el 
millor és que s’hi sumin.e

Jéssica Albiach
DIPUTADA AL PARLAMENT I ASPIRANT A LA SECRETARIA GENERAL DE PODEM

LA NOVA ESQUERRA

Jéssica Albiach, diputada de Cata-
lunya Sí que es Pot, està disposada a 
liderar la branca catalana de Podem. 
Per ara, és l’única que ha fet el pas en 
ferm, a l’espera dels moviments de-
finitius d’Albano Dante Fachin i 
Raimundo Viejo. La direcció estatal 
ha de fixar data per a les primàries. 

¿S’han de fer les primàries de Po-
dem abans de les noves eleccions? 
Nosaltres hem defensat que com més 
aviat millor, però si estem en un esce-
nari de campanya electoral farem el 
que sigui més responsable. Les candi-
datures consensuarem la data amb 
Pablo Echenique. 

Serà neutral, la direcció estatal? 
És una qüestió de voluntat. Vull 
pensar que sí. Sempre hi ha gent que 
pot venir a donar-te suport, el tema 
és que no siguin els portaveus esta-
tals. Tots els candidats han de par-
tir en igualtat de condicions. 

Defensa que Podem ha de ser un 
agent autònom. No ho és, ara? 
Sense secretària general i en pre-
campanya a les generals, Podem Ca-
talunya no ha tingut el paper pro-
tagonista que hauria d’haver tingut. 

Per què fa el pas endavant? 
Hem passat mesos difícils en què hi 
ha hagut una polarització i confron-
tació en el partit, i calia una candi-
datura que construís ponts i tingués 
formes més conciliadores. 

BARCELONA

SARA GONZÁLEZ 
JOAN SERRA CARNÉ

Iceta evita mullar-se sobre si Chacón ha de ser candidata o no
Iceta ja té assumit que en poc 

més d’una setmana quedaran con-
vocades les eleccions espanyoles si 
no hi ha una carambola d’última 
hora i que, per tant, el PSC haurà de 
decidir si manté la llista intacta 
–tret d’algun retoc, com la substitu-
ció de Maurici Lucena en el sisè lloc 
per Barcelona– o bé fa canvis im-
portants, com planteja l’exsenador 
Carles Martí. En tot cas, aquesta 
qüestió no es tractarà fins a la reu-
nió de la direcció del dilluns 2 de 
maig, quan ja se sabrà del cert si hi 
ha eleccions al juny i s’haurà 
d’obrir, com estableix el reglament 
del partit, un procés de primàries si 
hi ha més d’un candidat a encapça-
lar la llista. En tot cas, el marge de 

temps és tan just que si Iceta vol 
evitar que hi hagi una batalla inter-
na té només una setmana per inten-
tar convèncer Martí que no dispu-
ti el lideratge a Chacón. Però l’exse-
nador, que es va quedar sense acta 
pels mals resultats del 20-D, ja ha 
comunicat a la direcció que farà 
aquest pas si no es troba un candi-
dat de consens. 

Si l’exministra no es retira i no hi 
ha un nom de consens –han dema-
nat a la número dos del PSOE a Ma-
drid, Meritxell Batet, que s’ho ru-
miï–, Martí té previst fer públiques 
les seves intencions personals la 
setmana que ve i fer un acte amb di-
rigents que li donen suport a partir 
del 2 de maig.e

Miquel Iceta va advertir ahir que no parlarà de 
candidats fins que s’esgotin els terminis. ACN

DEBAT INTERN

Tenir un paper neutral. Si més no de 
portes enfora i mentre el calendari 
no s’aclareixi. Aquesta és la consig-
na a la qual es cenyeix el líder del 
PSC, Miquel Iceta, cada vegada que 
en el seu partit s’obre un debat in-
tern. No farà una excepció ara que 
dirigents del partit posen en dubte 
que Carme Chacón sigui la candida-
ta més idònia si es repeteixen les 
eleccions generals. “Si el que volem 
és que s’esgotin els terminis, no em 
pronunciaré sobre aquesta qüestió 
fins que s’hagi exhaurit la legislatu-
ra”, afirmava ahir. 

BARCELONA
S.G.
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València celebra l’ocàs 
del PP en la seva diada

posar punt final a 
la manifestació 
va voler celebrar 

la fi del govern del 
PP a la Generalitat 

Valenciana, el text va 
llançar també un repte als 

nous dirigents. “Ens hem 
alleugerit de l’asfixiant sensació 

de respirar un aire enrarit però ara 
toca posar fil a l’agulla”, remarcava. 
A més, el text convidava els valenci-
ans a deixar de banda el lament i po-
sar-se a construir “un país més cul-

te, més just, més bonic”, on la cultu-
ra i la llengua pròpia tornin al lloc 
que els correspon. 

La diada va acabar amb la cele-
bració del concert Homenatge a Va-
lència. La cita –a la Plaça de Bous 
després de 16 anys amb el PP ve-
tant-ho– va aplegar desenes de can-
tants dels Països Catalans com Al 
Tall, Feliu Ventura, Lluís Llach, La 
Gossa Sorda o Cris Juanico i es va 
retre homenatge a l’expresidenta 
d’Òmnium Muriel Casals i al jove 
valencià Guillem Agulló.e

“Fem País Valencià” va ser el lema amb què es va celebrar ahir la diada del País Valencià, 
que va acabar acabar amb un concert històric a la Plaça de Bous. DANIEL GARCIA SALA

Milers de persones demanen passos  
“més decidits” als governs del canvi

PAÍS VALENCIÀ

Milers de persones es van manifes-
tar ahir pels carrers de València en 
la commemoració de la diada del 25 
d’Abril. La marxa, convocada per 
Acció Cultural, va reunir més perso-
nes que els últims anys –40.000 se-
gons els organitzadors– i va tenir 
com a lema “Fem País Valencià”. Va 
esdevenir una crida als actuals go-
vernants a ser “més decidits” i fer 
“més passos endavant” per recons-
truir un país malfet durant els úl-
tims 20 anys per culpa dels governs 
del PP, en paraules del president de 
l’entitat, Joan Francesc Mira. 

La tradicional manifestació del 
25 d’Abril –diada que commemora 
la Batalla d’Almansa de 1707 i la pèr-
dua de l’autogovern– va tenir un ca-
ràcter més festiu i menys reivindi-
catiu que anys enrere. Si l’any pas-
sat la crida era a posar fi al govern 
del PP en les eleccions que se cele-

VALÈNCIA
SALVA ALMENAR

brarien un mes després, la manifes-
tació d’ahir va servir per celebrar el 
canvi polític que es va produir el 
maig de l’any passat arreu del País 
Valencià. La presència de dirigents 
polítics valencians va ser molt infe-
rior a la d’altres anys, mentre que 
l’esquerra independentista va gua-
nyar pes dins de la manifestació, i hi 
va haver algunes cares 
c o n e g u d e s ,  
com la de la 
diputada de la 
CUP Anna 
Gabriel. 

Si bé el ma-
nifest que va 
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30 ANIVERSARI DE L’ACCIDENT
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Els herois de Txernòbil
sar un minut sobre el sostre del re-
actor, però aquest minut li va costar 
la vida”, explica Tatiana Protxenko, 
viuda del soldat Borís. Els reclutes 
eren enviats a la coberta, per torns 
de molt curta durada, amb la mis-
sió de recuperar el material que 
s’havia escampat amb l’explosió i 
tornar-lo a tirar a l’interior de la 
central a través l’enorme esvoranc 
que s’havia obert al sostre. La radi-
ació era altíssima i les improvisades 
proteccions de plom que portaven 
es van demostrar totalment insufi-
cients. Després d’aquell dia, per al 
soldat Borís va començar una llar-
ga agonia: les cèl·lules del seu siste-
ma nerviós van començar a morir, 
i els braços i les cames li van deixar 
de funcionar. Tot i les vuit operaci-
ons a què va ser sotmès, mai va tor-
nar a portar una vida normal i va 
morir al cap de 18 anys. 

Els primers ferits van ser enviats 
a l’hospital de Prípiat, la ciutat mo-
dèlica soviètica on vivien els treba-
lladors de la central. “Portaven el 

terror pintat als ulls. Uns ulls enor-
mes enmig d’unes cares totalment 
vermelles. Em miraven com si ha-
guessin perdut el cap”, recorda la in-
fermera Anna Zintxenko. No oblida-
rà mai aquelles cares ni els laments 
que deixaven anar. Però tampoc 
oblidarà que no va poder trucar a ca-
sa per prevenir els seus fills perquè 
els telèfons no funcionaven. “Jo ve-
ia l’horror a l’hospital i quan mira-
va per la finestra veia la gent al car-
rer, passejant, com si no passés res”, 
recorda amb la veu entretallada.  

Els nens eren a l’escola, perquè 
les autoritats no havien donat cap 
instrucció per tancar-les, tot i que 
l’accident s’havia produït a les dues 
de la matinada. Mentrestant, a 
l’hospital continuaven arribant 
més i més ferits de la central. Els 
treien la roba i els rentaven. Anna 
Zintxenko també es dutxava cada 
mitja hora. Però va servir de poc: al 
final del dia va començar a sentir 
nàusees. Aquest va ser el primer 
símptoma de les nombroses malal-

Dels 600.000 ‘liquidadors’ enviats a lluitar contra la fuita nuclear només 210.000 continuen vius

ties que l’han acompanyat tota la 
vida. 

“Vam enterrar la joventut” 
A Vasil Lievkovski el van despertar 
a les sis del matí. Era xofer d’ambu-
lància i es va encarregar de trans-
portar els ferits. “De seguida vaig 
comprendre que era perillós. Sabia 
on treballava. I notava com un re-
gust de metall a la boca. Però no po-
dia no anar-hi. Hauria sigut com de-
sertar i això hauria equivalgut a ser 
detingut”, explica deixant els hero-
ismes de banda. Recorda que feia sol 
i la gent anava de compres perquè 
estaven preparant la festa del pri-
mer de maig. Només a mitja tarda es 
va emetre el primer comunicat 
aconsellant a la població que es tan-
qués a casa. Però el Vasil va continu-
ar treballant, a un ritme feroç, du-
rant cinc dies. Fins que ja no va po-
der controlar els vòmits i el van eva-
cuar. A l’Institut Mèdic de Moscou, 
on el van tractar, els metges li van 
aconsellar que no tingués descen-

Els noms dels liquidadors ressonen 
a la sala de cerimònies. Un a un pu-
gen a la tribuna, alguns amb cadires 
de rodes, altres recolzant-se en les 
crosses i gairebé tots arrossegant 
una vellesa prematura. Entre aplau-
diments, recullen una medalla que 
rememora el seu heroisme, però 
que sobretot demostra que continu-
en en vida, trenta anys després de 
l’accident de Txernòbil. Els liquida-
dors són els homes i les dones que, 
en els dies posteriors al sinistre, van 
ser enviats a primera línia per atu-
rar les emissions i evitar que la tra-
gèdia encara fos més gran. Però 
aquests enginyers, bombers, soldats 
o simples treballadors ho van pagar 
amb la salut: les immenses dosis de 
radiació que van absorbir van des-
truir el seu organisme. 

Molts dels seus companys ja han 
mort. “El meu marit només va pas-

PRÍPIAT (UCRAÏNA)
ANA LÁZARO BOSCH

01. Un grup de liquidadors entrant a la central 
nuclear de Txernòbil poc després de l’accident 
(1986). IGOR KOSTIN / RIA NOVOSTI 02. Vasil Lievkovski, un dels 
liquidadors de Txernòbil, davant dels blocs de pisos 
on s’allotjaven els homes i dones enviats a aturar les 
emissions. QUINTINA VALERO 03. Vista de la central nuclear 
de Txernòbil (al fons) en l’actualitat. SEAN GALLUP / GETTY

Radiació  
Avui Prípiat 
és una ciutat 
fantasma, 
però se n’han 
venut objectes 
abandonats 

01 
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Desenes de milers de manifestants van marxar ahir pels 
carrers de Hannover (Alemanya) contra el tractat de 
lliure comerç entre la UE i els EUA (TTIP), aprofitant que 
Obama i Merkel defensaran avui la iniciativa a la ciutat.

MANIFESTACIÓ 
MASSIVA 
CONTRA EL TTIP

Dos homes amb armes punxants van matar ahir un 
professor universitari a Rajshahi, al nord-oest de 
Bangla Desh. L’atac, reivindicat per l’EI, va en la línia 
dels recents homicidis al país contra activistes laics.

L’EI ASSASSINA 
UN PROFESSOR 
A BANGLA DESH

dència. “I els vaig fer cas. No em sen-
tia capaç de tenir un fill amb una 
malformació”. En el moment de 
l’accident tenia 23 anys i s’acabava 
de casar. “A Prípiat vam enterrar la 
nostra joventut. Érem forts, està-
vem plens d’energia. I ara em sen-
to com un cavall vell”, conclou. 

Valeri Xaika s’ha posat l’unifor-
me de gala per a la cerimònia. Por-
ta la pitrera carregada de medalles 
i el seu bigoti blanc li dóna un aire 
digne. Però quan ho recorda es des-
compon i les llàgrimes li flueixen 
dels ulls. “Recollíem els animals. Els 
gossos i els gats van ser els primers 
a morir perquè la radiació s’acumu-
lava arran de terra. La gent no se’ls 
va poder emportar, estava prohi-
bit”, explica. Era capità de policia i 
va participar en l’evacuació de la po-
blació, que va començar 36 hores 
després de l’accident. A les 13.10 ho-
res un curt missatge oficial advertia 
que s’havia produït una “situació in-
satisfactòria de radiació” i com a 
mesura de seguretat serien evacu-
ats durant tres dies. Es van mobilit-
zar 2.700 autobusos i 300 camions, 
i en poc més de tres hores la ciutat 
va quedar buida dels seus 48.000 
habitants. Però tot es va fer enmig 
de la més gran desinformació. “Les 
autoritats no ens havien explicat 
quin era el nivell de risc. Érem anal-
fabets davant del perill –recorda el 
Valeri–. La pols era el més perillós 
perquè la radiació s’acumulava als 
pulmons i a l’estómac, i les màsca-

res que ens van donar eren contra-
produents. També els dosímetres 
van deixar de funcionar de seguida”. 
Els evacuats mai van poder tornar 
a la ciutat, on van abandonar totes 
les seves possessions. 

Ciutat fantasma 
Avui en dia Prípiat és una ciutat fan-
tasma, on les plantes s’han apoderat 
dels carrers i dels edificis buits. En-
cara s’hi pot reconèixer una escola, 
un supermercat, però ja no queda 
absolutament res que pugui ser uti-
litzat. Els lladres s’ho han endut tot: 
els mobles, els utensilis de cuina i 
fins i tot les portes. I això malgrat la 
prohibició de treure res del territo-
ri. Anna Zintxenko va aconseguir 
tornar a casa després de l’accident 
perquè com a membre del partit te-
nia alguns privilegis. Portava un do-
símetre per veure si hi havia algun 
objecte net que es pogués recuperar. 
“Vaig trobar el meu abric de pell. El 
dosímetre es va disparar, estava 
completament irradiat. I jo vaig aga-
far un ganivet i el vaig destrossar 
amb tota la ràbia del món. No volia 
que algú el robés, que algú es conta-
minés amb aquell abric”. Al llarg dels 
anys, Prípiat s’ha anat venent tros-
set a trosset als mercats locals, o sen-
zillament la gent ha anat recuperat 
coses per arreglar-se la casa. “Amb 
els anys s’ha perdut el sentit del pe-
rill perquè la radiació és un mal que 
ni es veu ni es nota”, explica un dels 
vigilants de la zona d’exclusió.  

La radiació també és un mal que 
actua lentament, a llarg termini. I 
per això les xifres relatives a quan-
tes víctimes va provocar l’accident 
són contradictòries. Però després 
de trenta anys treballant amb els ir-
radiats de Txernòbil, el professor 
Anatolii Txumak ha arribat a una 
sèrie de resultats concloents. “Els 
liquidadors presenten un alt risc de 
tenir leucèmia, que és una malaltia 
molt poc freqüent –explica–. Tam-
bé hem registrat que els nivells de 
càncer de tiroides són quatre vega-
des més elevats del normal entre els 
liquidadors i entre la gent que va ser 
evacuada de la zona”. En total, 
6.000 nens han sigut operats de 
càncer de tiroides al llarg dels anys. 
“El primer cas el vam diagnosticar 
el 1990 i ningú ens volia creure”, co-
menta Txumak. Però amb el temps 
la comunitat internacional ha ha-
gut de reconèixer les conclusions 
del Centre Nacional d’Investigació 
de Medicina de les Radiacions. 

Fins a 30 malalties diferents 
La leucèmia i el càncer de tiroides 
són dues de les patologies més 
greus, però no són les úniques: els 
tumors, els problemes cardiovas-
culars, els desordres digestius i les 
complicacions respiratòries s’acu-
mulen en l’organisme dels liquida-
dors. “Tinc fins a 30 malalties dife-
rents”, explica Vasil Lievkovski en-
senyant l’enorme dossier on hi ha 
recollit el seu historial mèdic. “Tinc 
problemes de cor, problemes de 
pressió. Tinc les tiroides massa des-
envolupades, em fan mal les ca-
mes…”, va enumerant. Cada any 
passa entre 22 i 25 dies a l’hospital. 

Als problemes de salut s’hi suma 
ara la complicada situació econò-
mica que viu el país. En el seu mo-
ment, els liquidadors van obtenir 
uns certs avantatges socials com a 
herois de la Unió Soviètica: es van 
situar al capdavant de les llistes 
d’espera per obtenir un pis i les 
pensions que els van prometre es-
taven per sobre de la mitjana. Pe-
rò les coses han canviat. “A la meva 
vida hi ha hagut tres dies negres”, 
afirma Volodímir Kobtxik, un dels 
liquidadors. El primer va ser el dia 
de la catàstrofe, el segon quan els 
van retallar les pensions el 2011 i el 
tercer quan es va congelar el pres-
supost el 2015. “Si l’estat continua 
així, ens matarà abans d’hora”, 
conclou. 

Es calcula que en total unes 
600.000 persones van participar a 
les tasques per minimitzar les con-
seqüències de la catàstrofe: 52 van 
morir els dies posteriors a l’acci-
dent. Amb el temps han anant des-
apareixent els que estaven en pri-
mera línia: els bombers que van 
evitar que el foc s’estengués als al-
tres reactors, els pilots dels heli-
còpters que sobrevolaven el reac-
tor obert per llançar-hi sorra i 
plom, els homes que van constru-
ir el sarcòfag que va segellar la cen-
tral… Segons l’últim recompte, l’1 
de gener quedaven 210.247 liqui-
dadors amb vida.e Un nen amb càncer a causa de la radiació. V. MASHATIN / EFE
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S’ha resignat, 
Bielorússia?

Callar i fer callar és la línia del règim d’Aleksandr 
Lukaixenko. No esmentar Txernòbil, ni els 
morts per leucèmia ni els nens nascuts amb 
malformacions. I sobretot ocultar que a les zo-
nes irradiades cada cop hi viu més gent en situ-

ació d’absoluta incertesa pel que fa a la salut i la vida. Apli-
car l’amnèsia a la història. Oblidar que el 1986 el 70% del 
núvol radioactiu va planar dies i dies sobre Bielorússia fins 
a enverinar el 23% del territori. Txernòbil devora el pre-
sent i el futur dels bielorussos, a qui al llarg de les últimes 
dècades hauria pres uns 350.000 milions de dòlars, més 
del 15% del PIB, el cost d’un centenar de centrals nuclears. 
¿S’ha resignat Bielorússia a suportar el verí radioactiu ig-
norant el principi de realitat? ¿S’hi ha acostumat? El rè-
gim indueix a fer pensar que sí, però alhora no aconsegueix 
impedir que l’oposició democràtica i la societat civil or-
ganitzada –precàriament organitzada– filtrin informació, 
especialment per les escletxes de la xarxa. No és cap secret 
que el govern permet produir i comercialitzar aliments en 
què es barregen ingredients provinents de zones irradi-
ades. Aquesta informació l’omet l’etiquetatge per evitar 
l’alarma i el rebuig del producte. I la venda d’aliments con-
taminats existeix perquè a les àrees irradiades hi ha qui 
es cuida de conrear i collir. Són gent gran que vol morir a 
casa i joves que trien desafiar un pronòstic científic. 

De Gómel a Dimianki 
Ho vaig comprovar personalment l’abril del 1996, quan es 
complien deu anys de l’explosió. A Gómel –la ciutat ha-
bitada més irradiada del planeta– parlo amb quatre joves 
estudiants: la Dària, el Denís, el Kostantin i el Kólia. Pro-
clamen que són la primera generació de les trenta que pa-
tiran Txernòbil i volen continuar vivint a Gómel assumint-
ne el risc i sabent que allà mateix, a quatre hores de cot-
xe, a la zona d’exclusió de Dobruix –que connecta directa-
ment amb el recinte del reactor– joves com ells han triat 
instal·lar-s’hi per viure de la terra envoltats dels anome-
nats pobles “negres”. Més de quatre-cents nuclis rurals 
buits, amb les cases destruïdes o mig enterrades. I amb 
alguna estàtua de Lenin traient el cap entre esbarzers: és 
el record que tinc de Vilievo, que encapçala el rànquing 
de pobles radioactius. Al costat mateix, Dimianki comen-
çava a ser habitat, i la parella de joves agricultors Svetla-
na i Dimitri m’assenyalen el rierol, l’aviram, la fruita, la 
verdura i els bolets que creixen arreu. “Tu marxaries, po-
dent gaudir de tot això? –em pregunten–. Per què hem de 
tenir por?”. A ells el que els feia por era haver de viure a Gó-
mel, als blocs per a refugiats de Malinovka, on van amun-
tegar 11.000 dels 100.000 evacuats el 1986. Retinc la imat-
ge de la Svetlana i el Dimitri prenent el sol abraçats al por-
xo de la casa. I goso imaginar la Dària, el Denís, el Konstan-
tin i el Kólia –que ja tenen quaranta anys– desafiant 
irreductibles tant la radiació com el silenci imposat per 
Lukaixenko.e

Crònica
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l’EI. “Vam trobar documents i lli-
bres de comptes en què s’indicava 
la venda de cru a Turquia. També 
documents d’identitat de ciutadans 
turcs que treballaven per a ells [els 
jihadistes]. A més, tots els passa-
ports trobats de jihadistes estran-
gers tenien segells de les duanes de 
Turquia. Mai hi havia guàrdies de 
frontera a les zones que l’EI utilit-
za per creuar a Síria”, declara Fa-
rad, el milicià de les YPG que ens es-
corta durant la nostra visita a Al-
Haula. “Tots els documents han si-
gut enviats al govern regional de 
Rojava (així anomenen els kurds la 
regió autònoma al Kurdistan sirià) 
per ser investigats i poder posar 
una denúncia formal a Turquia”, 
explica el milicià kurd. 

Suport estatal i ciutadà 
Al-Haula, localitat fantasma envol-
tada de jaciments de petroli, va ser 
durant dos anys i mig un dels cen-
tres estratègics de producció i ven-
da de petroli de contraban. La ciutat 
connecta per carretera amb Mossul, 
a l’Iraq, i amb la localitat frontere-

ra siriana de Jarabulus, l’últim pas 
d’entrada i sortida amb Turquia en 
mans de l’EI –després de perdre fa 
tres setmanes Al-Rai, al nord 
d’Alep–. “Els agents turcs de duana 
obren la frontera per permetre el 
pas dels combois de camions cister-
na de cru de l’EI”, assegura Farad, 
abans de detallar que al pas fronte-
rer d’Öncüpinar, a Kilis (Turquia), 
els jihadistes venen el petroli a con-
trabandistes, que al seu torn el ve-
nen a través d’intermediaris a Tur-
quia. Amb tot, l’EI va fer d’Al-Haula 
una localitat pròspera amb el nego-
ci il·legal del petroli. Segons Farad, 
“el 95% de la població d’Al-Haula 
–amb uns 12.000 habitants– estava 
amb l’EI”. 

Els jihadistes van pagar als seus 
empleats locals per explotar els 
camps de petroli “fins a 200.000 
lliures sirianes” (més de 800 euros) 
al mes, una fortuna si es té en comp-
te que el salari mitjà d’un funciona-
ri sirià oscil·la entre els 150 i els 200 
euros. “L’EI va llogar molts dels ha-
bitatges d’Al-Haula per transfor-
mar-los en refineries casolanes de 

petroli i posava a treballar en cade-
na famílies senceres”, explica el mi-
licià de les YPG, i afegeix que hi ha-
via tants cremadors de cru que “de 
vegades el núvol negre de fum tapa-
va el sol”. Els treballadors dels “cre-
madors” de cru cobraven “un mínim 
de 30.000 lliures sirianes (uns 120 
euros) al mes”, un sou que variava en 
funció del tipus de feina que feien. 

De la cort islàmica a la presó 
Al-Haula també era coneguda per 
albergar l’edifici dels temuts tribu-
nals de la xaria (la llei islàmica). L’EI 
va ocupar un institut de secundària, 
en va pintar la façana de negre i el va 
transformar en la cort islàmica. En 
el mur de l’entrada als “tribunals”, 
una pintada en àrab indica: “La llei 
és de Déu i a Déu servim”. A terra, 
un gran cartell amb altres docu-
ments legals. Una inscripció escrita 
en àrab pregunta: “¿El mandat de 
Déu o el mandat dels homes?” En 
aquelles lúgubres sales, els justici-
ers de l’EI van sentenciar a mort 
nombrosos homes i dones sense 
dret a defensar-se. 

Encara més sòrdid i macabre és 
l’aspecte de les masmorres de l’EI. 
Quan les Forces Democràtiques de 
Síria (FDS) van alliberar la ciutat 
van trobar una presó subterrània en 
la qual el grup jihadista va tancar do-
nes i nens iazidites que havien sigut 
segrestats a l’Iraq. La presó clandes-
tina està excavada al costat d’una 
bomba d’extracció de petroli als afo-
res d’Al-Haula, on els jihadistes van 
plantar mines i artefactes explosius 
–motiu pel qual és molt perillós ac-
cedir-hi–. Abans de fugir, l’Estat Is-
làmic també va deixar bombes tram-
pa als magatzems de blat i forns de 
pa i a l’hospital d’Al-Haula.e

Turquia és el principal 
benefactor del comerç 

il·legal de petroli de l’EI
Forces kurdes revelen a l’ARA com funciona  

la producció i venda de cru robat en territori sirià

Denúncia 
“Turquia obre 
la frontera  
als camions 
cisterna de cru 
de l’EI”, diu un 
milicià kurd

Estratègia 
Ankara  
compraria 
el cru robat  
pels jihadistes 
a través 
d’intermediaris

JIHADISME

Si hi ha una cosa que els kurds odi-
en més que l’Estat Islàmic (EI) és 
l’estat turc. Més que el fet que els ji-
hadistes hagin explotat els camps de 
petroli i gas d’Al-Xaddadi, Al-Haula 
i Markadah (localitats de la provín-
cia d’Al-Hassakah, al nord-est de Sí-
ria), i hagin recaptat una fortuna 
amb la venda il·legal de cru, el que 
irrita els kurds és sobretot que l’or 
negre que surt a borbolls dels seus 
vasts deserts s’hagi quedat ara per al 
consum local. “Més del 80% de la 
producció està paralitzada. Neces-
sitem maquinària nova per extreu-
re el cru i refineries, però Turquia 
ens té en estat de setge permanent”, 
denuncia a l’ARA un comandant de 
les Unitats de Protecció del Poble 
(YPG), en condició d’anonimat. 
“Tots els passos fronterers del cos-
tat de Tel Jazira amb Turquia estan 
tancats. El mateix passa amb les 
carreteres que condueixen a l’oest. 
El pas de Simalka, al Kurdistan ira-
quià, s’obre i es tanca en funció de 
les agendes polítiques”, critica en 
referència a les pressions d’Ankara 
al president kurd iraquià, Massud 
Barzani, fidel aliat de Turquia. 

Segons la font militar, l’EI va ar-
ribar a controlar al sud-est d’Al-
Hassakah fins a 419 jaciments de 
petroli, amb una producció de més 
de 35.000 barrils per dia ,i 67 camps 
de gas, amb una producció diària 
d’un milió de metres cúbics. Quan 
les forces kurdes de les YPG van 
alliberar la localitat d’Al-Haula, a 
mitjans del novembre passat, van 
trobar proves que Ankara era el 
principal benefactor del petroli de 

AL-HAULA (SÍRIA)
ESTER BONMATÍ 

Bomba d’extracció de petroli a la localitat siriana d’Al-Haula, envoltada de jaciments de cru que van ser controlats per l’Estat Islàmic. DARÍO IBAÑEZ
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mia: el sector de l’automòbil i les 

tecnologies digitals. Treballem 

amb el clúster de fabricants d’auto-

moció per dissenyar un grau en en-

ginyeria que formi professionals 

capaços de desenvolupar vehicles 

de forma integral, amb models de 

formació dual, un fet totalment sin-

gular a l’Estat. I quant a l’Emprene-

doria Digital, no oblidem que Barce-

lona és la capital mundial de la tec-

nologia mòbil, amb el Mobile World 

Congress. El grau en Emprenedoria 

i Economia Digital formarà empre-

nedors en el terreny digital, amb 

metodologies basades en gestió de 

projectes. 

UVic - Universitat Central de Catalunya 
 PÀGINA ESPECIAL

La UVic-UCC impartirà a Granollers dos 
graus i un cicle formatiu de grau superior 

L
a Universitat de Vic-Uni-

versitat Central de Catalu-

nya i l’Ajuntament de Gra-

nollers han arribat a un 

acord per obrir una seu de 

la universitat a la capital del Vallès 

Oriental a partir del mes de setem-

bre. Aquest primer curs 2016-2017 

s’hi impartirà el grau en Administra-

ció i Direcció d’Empreses i el grau en 

Màrqueting i Comunicació Empre-

sarial. Les dues titulacions s’oferi-

ran en horari de tarda, amb un itine-

rari modular que pot portar a obte-

nir la doble titulació fàcilment i amb 

noves metodologies mixtes de for-

mació presencial i digital per fer 

compatible, si es desitja, el treball 

i la formació. Es tracta d’una oferta 

atractiva per formar professionals 

del món de la gestió empresarial, la 

innovació i el màrqueting. 

Format dual 

La UGranollers també oferirà el ci-

cle formatiu de grau superior de 

Màrqueting i Publicitat en format 

dual; això implica que la meitat de 

l’horari formatiu es fa en una em-

La UVic-UCC ofereix als estudiants metodologies docents noves i innovadores

“Granollers es fa ciutat  
universitària amb la UVic-UCC”
Xavier Ferràs és el degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic-UCC, 
que el curs vinent impartirà dos graus a la capital del Vallès Oriental

Per què heu decidit obrir una 
seu de la UVic-UCC a Granollers?  
El nou campus té diferents lògi-

ques estratègiques. Granollers es 

converteix en ciutat universitària. 

La ciutat accelera la seva entrada 

en l’economia del coneixement 

amb la UVic-UCC. I l’existència d’ac-

tivitats universitàries contribueix 

a fer més rica i més atractiva la ciu-

tat. Significa ubicar una universitat 

moderna en un àmbit geogràfic 

d’alta densitat demogràfica, en 

una comarca, el Vallès Oriental, 

que té més de 400.000 habitants 

i està rodejada d’altres comarques 

que en conjunt formen una massa 

de 4 milions de persones. També 

permet estendre’ns en el territori, 

en aquest cas posant un peu a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

i en una ciutat que ja forma part del 

nostre patronat. Contribueix a en-

fortir l’eix estratègic i industrial de 

la C-17. 

Per què s’han triat aquests dos 
graus de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació? 
L’extraordinària dinàmica empresa-

rial del Vallès Oriental justifica 

aquesta decisió. Aquesta és una de 

les comarques més industrialitza-

des del sud d’Europa. Oferirem es-

tudis de tarda amb metodologies 

actives i multimodals (presencials 

i digitals) tant per als estudiants de 

campus clàssic com per a un públic 

més executiu que vulgui combinar 

estudis i treball. La nostra orienta-

ció a la interacció amb l’empresa i a 

l’ocupabilitat de l’estudiant ens ha 

fet decantar per aquest format, 

que permet que els estudiants dis-

posin dels matins per fer pràctiques 

o per treballar. Tots els nostres 

graus tenen un mínim de 300 hores 

de pràctiques garantides en em-

presa i disposen d’un servei de car-

reres professionals molt actiu per 

ajudar-los a cercar feina un cop aca-

de seus a Vic, Manresa, Barcelona 

i ara a Granollers. 

Model flexible i àgil  

Tot plegat defineix un model nou 

d’universitat, amb òrgans de gestió 

flexibles i amb molta capacitat de 

decisió i d’acció. Una universitat 

moderna, àgil, més adaptativa i més 

interactiva amb l’entorn socioeco-

nòmic. Sense perdre les arrels que 

en defineixen la personalitat, des-

plega tot el potencial per ser una 

universitat fortament internacio-

nalitzada i capaç d’atreure talent in-

ternacional al centre de Catalunya. 

La UVic-UCC és una universitat 

moderna i molt jove –tot just ha fet 

19 anys–, però és precisament la 

joventut el que li permet observar 

el país i el món amb una mirada 

fresca, prioritzant les potenciali-

tats de futur més que la història. La 

joventut li permet plantejar el fet 

formatiu i investigador (sempre 

units) com una eina fonamental 

per formar joves amb capacitat crí-

tica i plenament preparats per al 

mercat laboral. 

presa del sector, com els altres qua-

tre cicles que imparteix el Campus 

Professional de la UVic-UCC, una de 

les primeres universitats catalanes 

que ha incorporat la formació pro-

fessional de grau superior en l’ofer-

ta acadèmica.   

La UVic-UCC és un projecte es-

tratègic de país que amplia els eixos 

de centralitat. Es tracta d’un con-

ben. Aquesta és una variable de di-

ferenciació crítica per a nosaltres.  

A què respon l’inici del CFGS en 
Màrqueting i Publicitat? 
Granollers té una llarga tradició de 

foment de la formació professional. 

Hi ha un contacte molt estret amb 

empreses i associacions empresari-

als. Un altre cop amb la lògica de dis-

senyar una oferta global d’estudis 

d’empresa molt adaptada a les ne-

cessitats socioeconòmiques del 

territori, la proposta d’un CFGS en 

Màrqueting i Publicitat (dues de les 

competències clau de la Facultat 

d’Empresa i Comunicació) sorgeix 

de manera immediata i natural. 

Quines són les previsions del 
Campus Granollers per al futur? 
La UVic-UCC s’ha caracteritzat pel 

seu mètode pedagògic propi. A la 

Facultat d’Empresa implementem 

aquest mètode reduint les classes 

magistrals per fer del 

professor un coach i un 

facilitador, treballant en 

equip, fent una utilització ex-

tensiva del mètode del cas amb una 

presència constant de professio-

nals a l’aula, etc. Granollers ens ofe-

reix un espai únic per estendre 

aquestes metodologies en un en-

torn de proximitat amb sectors em-

presarials molt sofisticats. A mesu-

ra que despleguem els estudis el 

campus incorporarà estudiants in-

ternacionals. Els nostres graus in-

corporen ensenyament o reforç 

progressiu de l’anglès i als últims 

cursos els alumnes es barregen 

amb estudiants de tot el món. El 

campus serà internacional. Però 

l’aposta real vindrà amb l’inici del 

grau en Enginyeria de l’Automòbil 

i el d’Emprenedoria i Economia Di-

gital. Amb aquests graus la UVic-

UCC es posiciona fortament en dos 

àmbits estratègics per a l’econo-

cepte d’universitat global però ar-

relada al territori i enfocada a 

l’ocupabilitat dels seus graduats, 

la internacionalització i les noves 

metodologies docents. Disposa 

XAVIER FERRÀS, DEGÀ DE LA FACULTAT 
D’EMPRESA I COMUNICACIÓ.  UVIC-UCC 
 
 

INSTAL·LACIONS DE 
ROCA UMBERT ON 

S’UBICARÀ LA 
UGRANOLLERS.   

UVIC-UCC
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LL’ESCLAVA. Una esclava desplaçarà un propieta-
ri d’esclaus i actiu antiabolicionista als bitllets de 
20 dòlars. La iniciativa l’ha pres el Tresor nord-
americà en un intent de posar-se al dia en temes 
de raça i de gènere. Harriet Tubman, nascuda escla-
va, després alliberada i convertida en una de les 
grans figures de la lluita per l’abolició de l’esclavi-
tud als Estats Units, ocuparà la cara de les noves 
emissions d’aquests bitllets. Un reconeixement 
simbòlic a la transformació de la societat nord-
americana. El més curiós és que la imatge de l’es-
clava Tubman expulsarà de la cara del bitllet de 20 
dòlars Andrew Jackson, el controvertit president 
dels Estats Units que no només era propietari d’es-
claus sinó que també va frenar tant com va poder el 
corrent abolicionista. Els seus crítics argumenten 
que va expandir la democràcia per als propietaris 
blancs i mascles, no per a dones ni negres. Ara 
Jackson quedarà relegat a la part posterior d’un bit-
llet que portarà al davant la figura de Tubman. Cu-
riosa parella unida per 20 dòlars, i iniciativa mal 
vista per sectors conservadors, que la desqualifi-
quen com un intent de dividir els americans. 
 
EL MUSICAL. Un ball de cares fruit d’una caram-
bola, perquè la idea inicial del Tresor nord-ame-
ricà era incorporar una dona al bitllet de 10 dòlars, 
d’on saltaria l’actual ocupant, Alexander Hamil-
ton, un dels pares fundadors dels EUA. Però aquí 
van sumar-s’hi dos lobis que van pressionar per 
evitar-ho: els que valoren els mèrits del Hamilton 
polític –va ser el primer secretari del Tresor– i els 
incondicionals del musical que ara mateix arrasa 

a Broadway: una 
obra que reconstru-
eix la figura de Ha-
milton i que s’ha 
convertit en un fe-
nomen cultural i so-
cial –amb la bene-
dicció de la Casa 
Blanca–, que acaba 

de rebre el Pulitzer al millor drama i que bat tots 
els rècords de vendes. El secret del seu èxit no és 
només com és d’interessant l’agitada vida de Ha-
milton –pare fundador que va morir en un duel a 
pistola amb un dels seus rivals polítics– sinó tam-
bé com l’ha tractada Lin-Manuel Miranda, el seu 
creador, un novaiorquès amb orígens a Puerto Ri-
co, que li ha injectat molt de rap i un repartiment 
radicalment multicultural. Els personatges que 
s’hi representen són figures històriques que tot-
hom sap que eren blancs, però interpretats per ac-
tors negres i llatins. Aquesta transgressió és un 
dels secrets del seu èxit. 

 
LA POLICIA. El que no sabem si ha vist el musical 
Hamilton és el nou cap de policia de Chicago, Eddie 
Johnson, afroamericà acabat de nomenar amb la 
missió de netejar el cos d’agents racistes. L’infor-
me d’un comitè independent va ser contundent: el 
departament de policia està plagat de racistes. És 
el que en part podria explicar que el 74% de morts 
o ferits per la policia de Chicago en els últims 8 anys 
siguin de raça negra. Un escàndol que va créixer ar-
ran del cas d’un agent de policia que va disparar 17 
trets a un adolescent negre. Aquell episodi es va 
convertir en la gota que va fer vessar el got de la 
paciència i, finalment, ha forçat la dimissió del cap 
de la policia i ha posat en risc la carrera de l’alcal-
de de Chicago, el poderós Rahm Emmanuel. 

Tres històries relacionades amb el racisme que 
demostren que als Estats Units el color encara 
compta, i molt.e

Tres històries 
racistes 

OBSERVATORI DELS EUA

JAUME MASDEU 
PERIODISTA

Discriminació 
La realitat quotidiana 
demostra que el color 
encara compta, i molt,  
als Estats Units

STEFFEN KUGLER 
/ GETTY

ARA_BARCELONA. La UE s’esforça a 
demostrar que el polèmic acord 
amb Ankara per retornar els mi-
grants que arriben a Grècia és la mi-
llor solució per fer front a la crisi dels 
refugiats. I així ho van defensar ahir 
la cancellera alemanya, Angela Mer-
kel, i el president del Consell Euro-
peu, Donald Tusk, després de visitar 
un camp de refugiats a la província 
turca de Gaziantep. Davant els que 
qüestionen que Turquia sigui un pa-
ís segur, Tusk va replicar: “Turquia 
és el millor exemple al món de com 
s’ha de tractar els refugiats”.

Tusk: “Turquia és el 
millor exemple al 

món de com s’ha de 
tractar els refugiats”

El president del Consell Europeu i 
Merkel avalen l’acord UE-Ankara

Pyongyang llança un 
míssil des d’un submarí

El ministeri de Defensa de Seül 
va anunciar que el règim comunista 
havia llançat un míssil balístic des 
d’un submarí al mar del Japó. Tot i 
mostrar escepticisme pel que fa a 
l’èxit de la prova –el projectil va vo-
lar uns 30 quilòmetres, en lloc dels 
300 que s’esperaven–, Corea del 
Sud té clar que no és la primera ve-
gada que el veí del nord llança mís-
sils d’aquest tipus i que, si desenvo-
lupés la tecnologia necessària per 
disparar efectivament des de sub-
marins, Pyongyang faria un enorme 
salt armamentístic. El fet de dispa-
rar des del mar ampliaria l’abast del 
seu arsenal i dificultaria la detecció 
dels seus llançaments.  

Aquest últim llançament aug-
menta la preocupació de Seül res-
pecte als últims moviments de Co-

rea del Nord –amb una activitat ele-
vada a les instal·lacions nuclears al 
nord del país– i arriba poc abans de 
la celebració del VII Congrés del 
Partit dels Treballadors, el primer 
que se celebra en 36 anys. En l’últim 
conclave d’aquestes característi-
ques (1980), el llavors líder nord-co-
reà i fundador de la pàtria, Kim Il-
sung, va anunciar que el seu fill, Kim 
Jong-il (pare de Kim Jong-un), se-
ria el seu successor. La decisió va 
posar en marxa la primera dinastia 
comunista de la història. 

Amb aquests antecedents, tot fa 
pensar que les decisions que es 
prenguin al pròxim congrés, que 
s’ha de celebrar entre el 3 i el 10 de 
maig, seran claus per al futur del 
país més hermètic del món. “En 
aquesta ocasió el Congrés estarà 
centrat en l’economia. La consoli-
dació política i militar són un fet, 
ara toca fer front a l’economia del 
país”, apunta un funcionari del mi-
nisteri d’Exteriors de Corea del 
Nord a l’agència Efe. 

Cap a una sistema de mercat? 
Enmig d’un intens aïllament inter-
nacional, Pyongyang podria anun-
ciar un nou pla de desenvolupament 
econòmic o, fins i tot, formalitzar un 
sistema de mercat que ja fa temps 
que aflora al país. A partir de les po-
ques notícies que arriben des de 
dins del règim comunista, s’intueix 
que molts ciutadans han començat 
a guanyar poder adquisitiu, cosa 
que ha generat una certa classe mit-
jana. I alguns analistes parlen d’un 
“capitalisme camuflat” a Corea del 
Nord, basat en una flexibilitat del 
règim més gran pel que fa a les ex-
portacions i la gestió dels sectors in-
dustrial i agrícola. 

Siguin quins siguin els pròxims 
passos d’aquest règim tan opac com 
imprevisible, el que està clar és que 
la intensificació de les proves balís-
tiques ha de servir a Kim Jong-un 
per treure pit davant dels seus per 
les millores armamentístiques del 
país. No és descartable, doncs, que 
abans del congrés del partit que ha 
controlat Corea del Nord durant 70 
anys es dugui a terme una cinque-
na prova nuclear.e

Una imatge recent del líder nord-coreà, Kim Jong-un (en primer pla), 
difosa per l’agència oficial de notícies del país. KCNA / EFE

El règim de Kim Jong-un intensifica les 
proves balístiques abans d’un congrés clau

COREA DEL NORD

Ja fa mesos que Corea del Sud es 
manté en estat de “màxima prepa-
ració” davant de les proves arma-
mentístiques de Pyongyang. La ten-
sió entre els dos països és especial-
ment elevada des que el 6 de gener 
el règim de Kim Jong-un va assegu-
rar que havia provat una bomba 
d’hidrogen, que suposava el quart 
assaig nuclear nord-coreà. Aquell 
episodi, juntament amb posteriors 
proves amb míssils de llarg abast, va 
portar l’ONU a aprovar noves sanci-
ons contra Corea del Nord. La me-
sura, però, no ha aturat les proves 
d’armament, tal com ahir es va po-
der tornar a comprovar. 

BARCELONA
MARC TORO
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ons s’ha acabat”, però consideren 
que “no té cap lògica encetar el res-
cat d’un o dos peatges” perquè “ai-
xò perpetuaria un model que no és 
harmònic”. És per aquest motiu que 
veuen necessària una política homo-
gènia “que superi els greuges que hi 
ha en funció del territori” i, en 

aquest sentit, apunten que el depar-
tament hi treballa de fa temps. Afir-
men que hi ha un compromís per fo-
mentar el pagament per ús i que 
aquest any volen presentar el seu 
“nou model de peatges, debatut amb 
plena transparència”. A més, apun-
ten que “cal un model d’explotació”. 

“L’època del perllongament de les 
concessions dels peatges s’ha acabat”

El Govern explica que no pot alliberar la C-32 al Maresme però que pensa recuperar-la el 2021

Tal com ja va fer el juny de l’any 
passat, aquest mes de març el Parla-
ment de Catalunya va instar el go-
vern de la Generalitat a complir la 
Declaració del Maresme –impulsa-
da per la plataforma ciutadana Pre-
servem el Maresme–, en la qual, en-
tre altres coses, es demana l’allibe-

La pròrroga de les concessions dels 
peatges de Catalunya fa temps que 
és un tema controvertit, i amb la fi 
d’algunes concessions importants 
en els pròxims anys pren força de 
nou. El 2019 s’acaba la concessió del 
tram Tarragona-València de l’AP-7; 
el 2021, l’AP-7 Tarragona - la Jon-
quera; el 2012, també l’AP-2. En to-
tes aquestes, la decisió d’alliberar-
les o no depèn de l’Estat. De les au-
topistes que depenen de la Genera-
litat, la primera a la qual se li 
acabava la concessió és l’autopista 
C-32 Montgat-Palafolls, i aviat el 
Govern també haurà de prendre 
una decisió. En el cas de l’AP-7 sud, 
la ministra de Foment, Ana Pastor, 
ja va assegurar la setmana passada 
que no pensa renovar aquesta con-
cessió quan s’acabi d’aquí tres anys. 
Abans d’aquesta, però, Pastor –o el 
seu relleu al ministeri– haurà de de-
cidir què fa amb l’autopista de Bur-
gos, que s’acaba el 2018.  

Nou model de peatges 
Fons del departament de Territori 
i Sostenibilitat afirmen que “l’època 
del perllongament de les concessi-

MATARÓ / BARCELONA

ELISABET GONZÁLEZ PELLICER 
ALBERT SOLÉ

INFRAESTRUCTURES

Societat

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 
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Aucat
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Concessionària Tram viariTitularitat Adjudicació
Final de la 
concessió

*Forquilla segons mètode de càlcul

Cost de l’alliberament en milions d’euros

Autopistes de peatge
explícit  a Catalunya

440 659*

344 501*

637 1.173*

776

L’autopista C-32, al 
Maresme, és la primera 
que depèn de la 
Generalitat a la qual se li 
acaba la concessió. MARC ROVIRA

Estat 
La ministra 
Pastor diu que 
alliberaran 
l’AP-7 fins a 
Tarragona
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Ada Colau no entén la “sobtada posició 
contrària” de la CUP. CRISTINA CALDERER 

Colau exigeix 
“responsabilitat” a la 

CUP pels pressupostos

Responsabilitat i negociació. Aquest és el mis-
satge que va llançar ahir l’alcaldessa de Barce-
lona, Ada Colau, a la CUP per evitar, va dir, que 
“275 milions d’euros es quedin al calaix per un 
sol vot”. “Els pressupostos són uns recursos que 
serveixen per fer inversions prioritàries i des-
pesa social per a qui més ho necessita”, va apun-
tar l’alcaldessa en declaracions als periodistes 
durant la diada de Sant Jordi, després que la 
CUP rebutgés via Twitter assistir a la reunió en 
què el govern municipal els convocava ahir a les 
11 del matí. “És a les vostres mans aconseguir 
una modificació del pressupost a l’altura de les 
circumstàncies actuals. Us emplacem a comen-
çar a treballar a partir de dimarts”, justificava el 
comunicat de la CUP. Davant d’aquest fet, Co-
lau va reconèixer que no entén aquesta “sob-
tada posició contrària” i va assegurar que fins 
ara han celebrat “moltíssimes reunions amb 
tots els partits d’esquerres” i que s’han incorpo-
rat “moltíssimes propostes de la CUP”. “Els ve-
ïns ens han votat per fer la feina, no per fer po-
lítica de partit”, va subratllar l’alcaldessa. En 
aquest sentit, va lamentar que la CUP no anés 
a la reunió, però va defensar que queda temps 
fins dilluns per arribar a un acord.  

Qui també va voler dir-hi la seva ahir va ser 
el líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, 
Alfred Bosch, que va demanar a Colau, la CUP 
i CiU “parlar fins a l’esgotament” per inten-
tar desencallar l’ampliació pressupostària. En 
declaracions als periodistes des de l’estand de 
Sant Jordi de la formació, va afirmar que ell 
ja s’ha dirigit a totes les parts, però que cal que 
ara “parlin entre ells” perquè Barcelona neces-
sita tenir els comptes aprovats. A més, va ins-
tar a “aprofitar tots els minuts” per negociar, 
i va remarcar que “el més important no són les 
sigles, sinó la gent i la ciutat”. Per a Bosch, la 
millor opció per intentar desencallar els 
comptes és parlar “amb el principal partit de 
l’oposició abans que amb d’altres que no ac-
cepten el dret a decidir”.e

BARCELONA
NÚRIA MARTÍNEZ

UNA DONA, DETINGUDA PER LA MORT D’UN HOME A SANT ANDREU 
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir una dona de 36 anys com a pre-
sumpta autora de la mort d’un home de la mateixa edat a l’interior d’un 
domicili del barri de Trinitat Vella de Barcelona.

DETENEN UN HOME A SABADELL PER LA MORT D’UN ALTRE EN UNA BARALLA 
Un home de 53 anys va ser detingut per la mort d’un altre de 57 ahir a Sabadell. Segons van 
informar en un comunicat, la policia va rebre a les 9 del matí l’avís d’una possible baralla en 
un domicili del barri de Can Puiggener. 

Potser semblarà estrany, 
però fa temps que aquest 
país té un debat pendent: 
els peatges i els models 
de finançament d’auto-

pistes. Fins ara, els peatges han ser-
vit gairebé exclusivament com a 
símbol de greuges comparatius i de 
discriminacions territorials en un 
àmbit tan tangible com són les in-
fraestructures. Però que els peatges 
serveixin per trencar la tan recla-
mada igualtat entre els espanyols 
no significa que calgui demonitzar 
l’instrument sense una reflexió so-
bre les alternatives.  

L’alliberament implica tractar 
les autopistes com tractem la sani-
tat i l’educació públiques, finan-
çant-les entre tots amb els impos-
tos, afegint més pressió a l’escasse-
tat dels recursos públics. En canvi, 
mantenir el pagament per ús per 
cobrir els costos de manteniment 
–en el format de gestió pública o 
privada– és tractar-les com altres 
béns i serveis en què s’assumeix 
que aquell qui n’obté el benefici és 
qui també n’ha de suportar el cost 
(total o parcial).  

Model mixt 
El dilema entre impostos i peatges 
té conseqüències tant per a l’efici-
ència –també per a la seguretat– 
com per a l’equitat. Per això es trac-
ta d’una elecció social que convé 
determinar col·lectivament des del 
territori. Malauradament, aquestes 
decisions les segueixen prenent des 
de Madrid en el cas de les grans ar-
tèries que creuen el país (AP-7 i 
AP-2). En altres casos, la Generali-
tat ha pogut optar per un model o 
altre, i en els més importants ha op-
tat pel finançament públic amb ges-
tió privada –Eix Transversal (C-25) 
i Eix Diagonal (C-15)–. Aquestes 
decisions han consolidat un model 
tan mixt com l’espanyol.  

D’altra banda, no cal que els re-
cordi que cal ser prudent amb les 
promeses de Foment i d’una minis-
tra que difícilment hi serà el 2019. 
De fet, caldrà veure si aquest com-
promís s’inclou en el nou programa 
electoral del PP. Això sí, si aquesta 
és la solució definitiva als proble-
mes de la N-340, ¿no valdria la pe-
na estudiar si els beneficis socials 
del rescat dels anys que queden su-
peren els costos de compensar la 
concessionària?e

Anàlisi

PROFESSOR D’ECO-
NOMIA DE LA UB

DANIEL ALBALATE

Tenim un 
debat pendent: 

impostos o 
peatges? 

rament del peatge de l’autopista 
C-32 entre Montgat i Palafolls 
aquest mateix 2016. Malgrat aquest 
mandat del Parlament, des del de-
partament de Territori apunten que 
el rescat dels peatges de totes les au-
topistes que depenen de la Genera-
litat costa entre 2.100 i 3.100 mili-
ons d’euros –segons el mètode de 
càlcul que es faci servir– i que, si el 
Parlament insta el Govern a fer-ho, 
han de veure com es paga. 

Antoni Esteban, portaveu de Pre-
servem el Maresme, es mostra posi-
tiu amb la decisió presa al Parla-
ment, que no és la primera vegada 
que ho fa, perquè així es “torna a po-
sar sobre la taula el que es va aprovar 
la legislatura anterior i que ningú ha-
via posat en marxa”. Alhora, però, es-
tà decebut perquè es pregunta 
“quantes vegades s’haurà de ratificar 
perquè el Govern faci cas de la ciu-
tadania i comenci a treballar”. D’al-
tra banda, Esteban lamenta que 
aquesta segona vegada “algun partit 
intenti replantejar-se el que ja va sig-
nar al juny”, en relació amb l’absten-
ció de Junts pel Sí en els dos punts 
que feien referència a l’alliberament 
de l’autopista ja aquest 2016. CiU del 
Maresme sí que va aprovar aquest 
punt de la Declaració el 2015, i ara els 
seus representants al Parlament ho 
han rectificat. El diputat de JxS 
Marc Sanglas va justificar l’absten-
ció en aquest punt per “no generar 
falses expectatives sobre l’allibera-
ment”. Sanglas diu que aleshores es 
comptava que la situació econòmica 
del Govern pogués canviar i així tre-
ballar en la direcció de la Declaració 
del Maresme, però que això no ha 
passat i, per tant, “ara per ara és im-
possible per falta de recursos”. Afe-
geix que segueixen donant ple su-
port a la Declaració, però que prete-
nen ser “coherents amb la situació 
econòmica actual del Govern”. 

En relació amb la dificultat d’alli-
berar el peatge aquest 2016, els alcal-
des del Maresme tenen opinions di-
verses, tot i ser del mateix partit. 
L’alcaldessa de Sant Pol, Montserrat 
Garrido (CiU), apunta: “Tot i que de 
cor tots volem l’alliberament, la raó 
ens diu que ara per ara, si no hi ha re-
cursos, no es pot”. Joan Campolier 
(CiU), alcalde de Santa Susanna, en 
canvi, considera que “ja toca que 
s’alliberi” i recalca que els pobles del 
Maresme nord han de pagar el pe-
atge d’Arenys, el de Vilassar i el de 
Santa Susanna. Campolier recorda 
que, quan va ser alcalde el 1976, es-
tava a les mans dels polítics de les co-
marques afectades decidir si seria 
una autovia o una autopista i que no 
van “saber jugar bé les cartes”. 

Sigui com sigui, el 15 de març Pre-
servem el Maresme va reunir-se per 
primer cop amb el nou conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Josep 
Rull, i van pactar fer reunions cada 
dos mesos. Segons el seu portaveu, 
es tracta d’un “primer pas endavant 
després de la nefasta època de l’an-
tic conseller Santi Vila”. 

Preocupació a Abertis 
Qui està molt pendent de les deci-
sions que prenguin els governs es-
panyol i català és la gran empresa 
concessionària, Abertis. A l’Estat 
controla el 60% de les vies d’alta 
prestació i a Catalunya participa 
–en més o menys grau– en totes les 
empreses que tenen les concessions 
de les autopistes catalanes. Mentre 
compra o allarga concessions a tot 
el món –com la de dues a Puerto Ri-
co recentment–, Abertis veu com 
les catalanes i espanyoles s’acaben i 
els govern no semblen predisposats 
a negociar. Fins i tot la companyia 
va insinuar a finals del 2015 que po-
dria pagar polítiques socials dels go-
verns a canvi d’allargar peatges.e

BARCELONA
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El professor Ross Flatt no recorda 
cap dels moments en què va excel·lir 
de petit; en canvi, els suspensos sí 
que els ha retingut. Potser per això, 
ell, que va aprendre a través del fra-
càs, instrueix mestres perquè ense-
nyin a través del joc. Flatt forma 
part de l’equip de l’Institute of Play, 
un projecte que vol expandir aques-
ta metodologia i que compta entre 
els seus fundadors i col·laboradors 
amb la Fundació Bill i Melinda Ga-
tes, Intel Corporation o la Fundació 
Mozilla. Apliquen aquesta filosofia 
a l’escola pública de Nova York 
Quest to Learn (cerca per apren-
dre), on no hi ha assignatures ni sus-
pensos, sinó missions de descober-
ta en què arriben al mestratge o es 
queden com a aprenents. Flatt ha 
passat per Barcelona per participar 
en la conferència educativa STEAM 
al Cosmocaixa. 
 
A l’Institute of Play us pregunteu 
com preparar els infants per a fei-
nes que encara no s’han creat. 
Això exigeix creativitat, pensar com 
resoldre problemes, com ser innova-
dors, treballar en grup, tenir empatia 
i pensar de manera sistèmica. Els 
jocs són el millor exemple d’un siste-
ma. Quan pots entendre com funcio-
nen les coses com a sistema, pots co-
mençar a veure com tot està inter-
connectat, com funciona el món. 
 
¿El joc és prou seriós per confi-
ar-hi l’aprenentatge dels nens? 

BARCELONA
NEREIDA CARRILLO

“L’escola tradicional 
mata la necessitat  

de saber”

MARC MESA

Mentalitat 
“Els pares han 
d’entendre 
que no passa 
res per 
fracassar”

Sí, ho és. Fem una cosa nova, molts 
pares desconfien de la nostra meto-
dologia, però el que veuen és que 
l’aprenentatge a través del joc en-
ganxa els estudiants com no havia 
passat mai abans. El joc proporcio-
na a l’estudiant la necessitat de saber 
i quan els pares i els professors ho 
veuen, això esvaeix tots els dubtes.  
 
Quan som nadons, tots tenim 
aquesta passió per saber. ¿La per-
dem a l’escola? 
Sí. Crec que els millors models 
d’aprenentatge són a preescolar, 
quan tens llibertat per jugar i desco-
brir. Després t’asseus en una filera i 
llegeixes, aprens d’un llibre i prens 
apunts. L’escola tradicional mata la 
necessitat de saber, aprens perquè 
has de saber. Amb els jocs, ningú es 
diverteix per obligació. Els jocs real-
ment motiven.  
 
Com és un bon joc per a l’aula? 
Té uns objectius d’aprenentatge molt 
clars, però no rígids. Un bon joc intro-
duirà noves idees, reforçarà determi-
nades habilitats i cada acció en el joc 
ajudarà a descobrir alguna cosa. 
 
Ensenyeu a través de tot tipus de 
jocs. Com els seleccioneu? 
Els professors s’han de preguntar: 
¿aquest joc està aconseguint els ob-
jectius d’aprenentatge? ¿Les acci-
ons que estan fent els estudiants van 
enfocades a això? Una altra cosa que 
ens preguntem és si diverteix. Si no 
ho fa, hem de buscar una altra cosa. 
 
Dieu que als jocs les criatures no te-
nen por d’arriscar-se. ¿Tenen por de 

fracassar en el sistema tradicional? 
Aprenem malament a través del fra-
càs i dels errors. En els jocs, quan co-
mences, no et surt bé però vols con-
tinuar per fer-ho millor. Així que ho 
fas una altra vegada. Quan trasllades 
aquesta filosofia a la classe, els estu-
diants poden entendre que al princi-
pi fracassaran, però sense tenir por 
de fer-ho. Entenen que ho poden re-
petir i s’animen a continuar.  
 
¿Els professors del segle XXI han 
de ser dissenyadors de jocs? 
És important per als professors pen-
sar en la seva pràctica com una pràc-
tica de disseny. Això significa empa-
titzar amb els alumnes i provar ide-
es. Per fer-ho, els professors neces-
siten suport i temps. És una feina 
dura. És una professió molt solitària. 
Quan els professors treballen junts, 
l’educació canvia. Els professors del 
segle XXI han de saber quines coses 

interessen als alumnes. Han de ser 
innovadors i, sobretot, han de ser ca-
paços d’acceptar el fracàs.  
 
L’aprenentatge a través del joc en-
senya als estudiants a resoldre pro-
blemes. Però alguns pares avui 
protegeixen massa els fills i els re-
solen els problemes. ¿L’escola i la 
família estan desalineades? 
Els pares han d’entendre que no pas-
sa res per fracassar. 
 
Però els pares sempre volen que el 
seu fill sigui el millor en tot.  
Sí, és cert. Però crec que quan tens 
un model basat en el disseny els in-
fants s’adonen que tothom aporta 
alguna cosa. Un pot ser molt bo en 
una cosa i un altre serà molt bo en 
una altra de diferent. Treballen 
junts i veuen que tothom és valuós. 
Entenen que no cal que siguin ex-
cel·lents en tot.e

Ross Flatt
EDUCADOR I DISSENYADOR D’APRENENTATGE DE L’INSTITUTE OF PLAY DE NOVA YORK

ENTREVISTA
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TELECOMUNICACIONS

Economia
La caiguda dels ingressos de les operadores

Xifres en milions d’euros
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Quota de mercat
En percentatge el febrer del 2016Movistar
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Yoigo
Operadores mòbil vir

L’oligopoli de la telefonia es 
replega per recuperar ingressos

ta manera, Movistar estreny una 
mica més les possibilitats dels seus 
usuaris a l’hora de pagar o no per ex-
cés de dades consumides.  

Vodafone tot just s’havia sumat al 
cobrament per excés de dades als 
nous clients i als que es canviaven de 
tarifa el febrer d’aquest any. Oran-
ge fa el mateix a través del servei Más 
Megas, també activat per defecte als 
nous clients. “Quines opcions té 
l’usuari davant un canvi en les con-
dicions del contracte d’aquest ti-
pus?”, diu Ángeles Castellano, por-
taveu de l’associació de consumi-
dors Facua, que defensa que és el 
servei el que ha d’arribar requerit 
per l’usuari i no a la inversa.  

La compensació de preus 
Aquest increment de preus va co-
mençar ara fa un any i ha afectat di-
ferents serveis. El més sonat va ser 
el de la tarifa Movistar Fusión, que 
va encarir-se tres euros. El mateix 
van fer Orange i Vodafone amb els 
seus paquets quíntuples, amb puja-
des equivalents. Tots aquests aug-
ments van anar acompanyats de 
lleugeres millores, per exemple, en 
el consum de dades disponibles, de 
dos a tres gigues en el cas de Movis-
tar. I tot i que en cap cas els opera-
dors justifiquen aquests canvis als 
seus consumidors, Telefónica ha ar-
gumentat a l’ARA que l’objectiu és 
donar un servei millor als seus con-

sumidors. La companyia aclareix 
que s’ha decidit a aplicar aquesta 
mesura perquè des que fa un any es 
va activar la possibilitat de sol·lici-
tar el servei, la quantitat de trucades 
per eixamplar el límit de consum de 
dades és molt elevada i, per tant, vo-
len fer-ho més fàcil perquè tots 
aquests consumidors no hagin de 
requerir-ho cada mes. Alhora, però, 
s’obliga els que no ho vulguin a fer el 
mateix tràmit mensualment per 
evitar-ho. 

Mentre les associacions de con-
sumidors protesten per aquestes 
pujades de preus consecutives des 
de fa mig any, Telefónica recorda 
que des del 2008 no hi havia hagut 
cap encariment, sinó tot el contrari. 
De fet, els ingressos dels operadors 
de telefonia han caigut en picat des 
d’aleshores malgrat que, al mateix 
temps, s’han vist obligats a fer for-
tes inversions en desplegament de 
fibra, 4G i l’adquisició dels únics ri-
vals que amenaçaven l’oligopoli: 
Jazztel i Ono. Per això ara es troben 
en fase de compensació de preus per 
intentar recuperar ingressos. 

Precisament aquests esforços 
durant l’època de crisi són el que els 
ha permès reforçar la seva posició 
dominant i acaparar ara més del 
93% de la quota de mercat en telefo-
nia mòbil. “Hi ha una relació direc-
ta entre l’enfortiment d’un oligopo-
li i els preus”, explica l’expert en te-

Movistar colla una mica més amb el cobrament per excés de consum de dades a tots els clients

lecomunicacions i president de 
l’Autoritat Catalana de la Compe-
tència, Marcel Coderch.  

Des de Competència de Catalu-
nya, diu Coderch, no està previst fer 
cap requeriment oficial perquè 
“com que són operadors estatals, és 
la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència (CNMC) qui ha 
d’obrir un expedient”. Coderch de-
talla que és pràctica habitual que en 
un oligopoli sigui el més poderós qui 
primer mogui fitxa i després s’hi afe-
geixin la resta. Per això no descarta 
que aviat Orange i Vodafone apli-
quin el cobrament de dades automà-
tic a la totalitat dels seus clients. Val 
a dir que Telefónica també té previst 
encarir els seus paquets premium de 
cine i sèries a partir del maig. 

“Quatre millor que tres” 
Tanmateix, encara hi ha oberta l’op-
ció d’evitar que l’oligopoli de la tele-
fonia continuï replegant-se i apu-
jant preus. Aquesta setmana el con-
seller delegat de Yoigo, Eduardo 
Taulet, va anticipar la seva voluntat 
que Yoigo formés part d’una conso-
lidació del sector dels virtuals 
(OMV), inclòs Másmóvil, que va 
quedar-se amb els actius sobrants 
de la fusió entre Orange i Jazztel. 
“Tot i que al mercat espanyol no hi 
ha espai per a més, per al consumi-
dor quatre sempre és millor que 
tres”, diu Coderch.e

En el comportament tradicional 
d’un oligopoli, el més fort d’entre els 
poderosos pren la davantera i mou 
fitxa per empènyer el sector a l’alça. 
Això és el que ha fet Movistar aques-
ta setmana amb un polèmic missat-
ge de text als seus usuaris de telefo-
nia mòbil que els notificava “un can-
vi en les condicions del contracte”. 
Aquest canvi passa pel cobrament 
de les dades consumides un cop 
traspassat el límit de tarifa. Però 
l’hemeroteca demostra que aques-
ta mesura ja havia sigut anunciada 
just ara fa un any i que tant Orange 
com Vodafone també fa un temps 
que ho apliquen.  

Quin és el canvi, doncs? Que 
aquesta vegada Movistar ho aplica-
rà a tots els seus clients, vells i nous. 
Des de l’abril passat la marca de te-
lefonia mòbil de Telefónica ja co-
brava als usuaris 1,5 cèntims per ca-
da mega addicional que sol·licitaven 
fins a arribar al topall de 500 me-
gues, abans d’alentir-los la velocitat 
de navegació. Ara el topall s’ha am-
pliat fins a un gigabyte i s’activa de 
manera automàtica a tots els clients 
si no truquen per desactivar-ho. Per 
tant, s’inverteix el tracte: no ha de 
trucar qui vulgui un servei sinó qui 
no vulgui que se li apliqui. D’aques-

BARCELONA
JÚLIA MANRESA

Queixes 
Associacions 
de 
consumidors 
denuncien 
l’encariment 
dels serveis 

Justificació 
Els operadors 
responen  
a la caiguda 
d’ingressos  
i a les noves 
inversions
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La banca enfronta clients i accionistes

mobiliari permet als bancs despren-
dre’s més fàcilment d’aquests actius, 
fet que impulsa els resultats.  

Aquest és el cas del Banc Sabadell, 
el primer que ha presentat resultats 
aquest trimestre: la segona entitat 
catalana ha guanyat 252 milions en 
tres mesos, una xifra que suposaria, 
si es manté el ritme, acabar l’any 
amb 1.000 milions de beneficis, els 
millors resultats de la seva història.  

Patacada borsària 
¿Per què la banca entra en el debat 
de tancar oficines, fer acomiada-
ments i cobrar noves comissions en 
un context de recuperació de guanys 
milionaris? La resposta cal trobar-la 
a l’Íbex-35. En un any dolent per a 
les empreses cotitzades, la banca es-
tà rebent una forta clatellada als par-
quets. Entre les 17 empreses del se-
lectiu espanyol que han perdut co-

tització aquest any hi ha el Popu-
lar (la segona pitjor, amb una cai-
guda d’un 15%), Bankia (quarta, 
amb un 13%), CaixaBank (setena, 
amb un 10%) i el Santander (set-
zena, amb un -0,6%). Entre els 
grans bancs, només el BBVA (un 
minso 0,7%) i el Sabadell (un 11%) 
milloren a la borsa. 

Segons els analistes, la situació 
no canviarà a curt termini (pels ti-
pus baixos, les demandes de més 
solvència dels reguladors i l’ame-
naça del fintech), cosa que deixa 
els dividends (que surten dels be-
neficis) com a compensació per 
als inversors. Així, els clients es 
troben que els seus rivals acaben 
sent precisament els accionistes. 
És coneguda la frase del president 
de CaixaBank, Isidre Fainé: “No-
més hi ha dues coses sagrades: els 
dipòsits i el dividend”.e

El president de la patronal bancària, José María Roldán, ha anunciat aquesta setmana 
que els bancs cobraran comissions per conceptes que fins ara eren gratis. L. PIERGIOVANNI / EFE

La borsa, i no els resultats, expliquen les noves comissions i acomiadaments

En el sector financer és sabut que 
quan el president de la patronal 
bancària parla no ho fa per fer reco-
manacions als bancs sinó precisa-
ment a petició seva. Si ara fa dos 
anys el mantra que repetia era que 
els culpables de la crisi havien sigut 
les caixes d’estalvi i no els bancs, ara 
la consigna és una altra: els clients 
s’han d’acostumar a pagar per ser-
veis que fins ara eren gratuïts.  

L’avís ha caigut aquesta setma-
na com una galleda d’aigua freda en-
tre els consumidors. L’any passat, 
arran d’una decisió de CaixaBank, 
totes les entitats van acabar revi-
sant la seva política de caixers per 
evitar que els no clients hi pogues-
sin treure diners de franc. La dinà-
mica s’estendrà ara a altres produc-
tes i serveis i tot plegat passarà amb 
un argument conegut: que els tipus 
d’interès al 0% imposats pel Banc 
Central Europeu (BCE) suposen un 
llast per als bancs, que veuen com el 
producte amb què operen –el di-
ner– està en mínims històrics.  

Ha hagut de ser el mateix presi-
dent del BCE, Mario Draghi, qui 
qüestioni aquest argument. “Els ti-
pus negatius han millorat les condi-
cions financeres i de crèdit i, al-
menys durant el 2015, no hi ha evi-
dència que hagin perjudicat els be-
neficis de la indústria financera”, va 
dir el banquer italià. Les xifres li do-
nen la raó: els bancs espanyols van 
guanyar l’any passat 10.400 mili-
ons, un 5,6% més, en aquest context 
de diner barat. I les entitats van in-
crementar el seu marge d’interes-
sos, la diferència entre el preu al 
qual paguen els diners i el preu al 
qual els cobren.  

Aquest any, la dinàmica de 
guanys també és prometedora: les 
entitats ja han digerit la majoria dels 
actius immobiliaris tòxics, per la 
qual cosa es redueix la llosa de les 
provisions de futures pèrdues. A 
més, la reactivació del mercat im-
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1. Per què opten per apujar 
els preus tot i perdre línies? 
Des del 2006, amb l’entrada en 
joc dels operadors mòbils 
virtuals (OMV), els operadors 
tradicionals perdien línies un 
mes darrere l’altre. En els dos 
últims anys, però, les fusions i 
la inversió en infraestructures i 
continguts audiovisuals, com 
els esportius, els han permès 
apostar amb força per l’oferta 
de paquets múltiples, amb la 
televisió de pagament com a 
principal atractiu, per 
recuperar alguns dels clients 
que s’havien traslladat als 
operadors en línia.  
 
2. Què se n’ha fet, dels 
operadors mòbils virtuals?   
No han desaparegut, però els 
tres grans han fet pressió per 
posar-los la competència 
difícil. Els OMV lloguen la 
infraestructura a preu de 
majorista als principals 
operadors, no tenen el múscul 
per invertir en la seva pròpia ni 
poden oferir serveis combinats. 
Aquest desavantatge, sumat al 
fet que tant Movistar com 
Orange i Vodafone han llançat 
els seus propis operadors 
virtuals, amb preus tan 
competitius com els de 
PepePhone, Másmóvil o Eroski 
Móvil, els ha debilitat fins al 
punt que el 2016, per primer 
cop en deu anys, els OMV han 
perdut línies. 
 
3. Hi ha alternativa?   
Si Competència no prèn cap 
mesura, l’única alternativa per 
crear un quart operador prou 
fort per competir amb els tres 
grans del sector és una unió 
entre Yoigo, que ara mateix 
està a la venda, Másmóvil i 
altres operadors virtuals que 
pugui oferir també serveis de 
valor afegit com continguts 
audiovisuals i competir en 
alguna cosa més que el preu del 
servei.  

LES CLAUS
J.M.

Devaluació 
Només  
el Sabadell 
puja a la borsa 
i els dividends 
ho han de 
compensar

FINANCES

La Generalitat ha rebut 436 sol·licituds per cobrir  
les 49 places que ha tret a concurs l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC) els últims mesos: 20 per al cos 
d’inspectors i 29 d’interins per al de gestors tributaris.

436 ASPIRANTS 
A TREBALLAR  
A L’ATC 

El ministre portuguès d’Economia va afirmar ahir que 
CaixaBank i Isabel dos Santos tornen a negociar pel banc 
portuguès BPI. L’entitat catalana hi ha llançat una opa 
aquesta setmana davant la impossibilitat de negociar.

CAIXABANK I 
BPI TORNEN 
A NEGOCIAR



36

economia 
DIUMENGE, 24 D’ABRIL DEL 2016 ara   

Font: INE, Idescat, Ministeri d’Hisenda, Banc de dades d’ocupació pública 
i elaboració pròpia / Gràfic: E. Utrilla 

Personal de totes les administracions 
públiques catalanes
Xifres del 2014

Administració de l’Estat

Generalitat

Funcionaris 
160.259

Laborals 
indefinits 
80.710

Interins
40.056

24.817
Associats 7.158

Laborals temporals

Altres directius 1.112
Òrgans superiors 
i alts càrrecs 164

Eventuals 901

570.691Funcionaris

Funcionaris

Despesa
salarial milions 

d’euros

21.30521.414 21.598

20142013 2015

Despesa
salarial milions 

d’euros
8.6939.548 9.197

20142013 2015

558.802 536.499

159.802 159.743 160.164

Generalitat va augmentar, tot i que 
molt lleugerament. 

Per al 2016 l’Estat destina en els 
pressupostos 22.433 milions a des-
peses de personal, xifra que suposa 
un augment del 3,9% respecte del 
2015. Augmenta les retribucions 
per segon any consecutiu. I també 
pensa contractar el nombre més 
elevat de personal des de l’inici de la 
crisi: un total de 13.000 places en 
l’oferta pública d’ocupació, cosa que 
significa un augment del 62% res-
pecte del 2015. En el cas de la Gene-
ralitat, encara no hi ha pressupostos 
per al 2016. Això fa que els sindicats 
provin d’aconseguir una millora de 
retribucions en el projecte de pres-
supostos que elabora el departa-
ment que dirigeix Oriol Junqueras. 

Els sindicats tenen a favor seu 
una resolució del Parlament del 
mes de gener, que va rebre el suport 
de tots els grups parlamentaris. 
Aquesta resolució preveu pagar el 
75% que queda de la paga extra del 
2012 entre l’any 2016 i el primer tri-
mestre del 2018, i insta el Govern a 
presentar un calendari per recupe-
rar les pagues eliminades el 2013 i el 
2014 i negociar el retorn als emple-
ats públics del drets suspesos. 

Però en època de restriccions 
pressupostàries és difícil tancar 
acords, perquè el volum no és petit. 
El 75% de la paga del 2012 pendent 
de devolució pot suposar uns 450 
milions, i les pagues del 2013 i el 
2014, uns 600 milions cada una, se-

Dues velocitats en l’adéu a les retallades
Els empleats de la Generalitat van perdre més sou i ara el recuperen més lentament que els de l’Estat

FUNCIÓ PÚBLICA

La carta que el 6 d’abril el ministre 
d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va 
enviar al vicepresident i conseller 
d’Economia de la Generalitat, Ori-
ol Junqueras, i en la qual s’instava a 
congelar la despesa, va encendre 
l’alerta entre els funcionaris de la 
Generalitat. La causa és que, després 
d’haver patit unes fortes retallades, 
veien com s’allunyava la possibilitat 
de recuperar, almenys en part, el que 
han perdut durant la crisi. Però la si-
tuació s’ha enrarit encara més quan 
aquesta mateixa setmana el minis-
teri va anunciar el retorn als emple-
ats de l’Estat de la part que els que-
dava per cobrar de la paga extra del 
2012. Un retorn pràcticament im-
mediat, perquè dijous el Butlletí Ofi-
cial de l’Estat (BOE) ja publicava 
com s’ha de fer el pagament. 

La conclusió a la qual arriben els 
representants sindicals de la funció 
pública a Catalunya és clara: van 
patir més retallades i el retorn a la 
situació anterior és molt més lent 
que en el cas dels treballadors de 
l’Estat. Que la retallada va ser més 
important és evident. Als funciona-
ris catalans se’ls va retallar la paga 
extra del 2012 i les del 2013 i 2014. 
Això no va passar amb els funciona-
ris de l’Estat, a qui només van su-
primir la del 2012, que aviat recu-
peraran totalment. 

La carta de Montoro, a més, va te-
nir un efecte immediat sobre la ne-
gociació. L’endemà, 7 d’abril, s’ha-
via de fer una reunió de la taula ge-
neral de la funció pública de Catalu-
nya, però el Govern va decidir 
ajornar-la. Es reprendrà possible-
ment la primera setmana de maig, 
segons han confirmat fonts del de-
partament de Governació. 

Per fer-se una idea del gran im-
pacte que les retallades van tenir en 
els empleats públics catalans cal 
anar a l’any 2010, quan l’aleshores 
president del govern espanyol, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, va fer 
anar la tisora per primer cop i va re-
baixar el sou de tots els funcionaris 
un 5%. Del 2010 al 2012 la despesa 
en personal de l’administració de 
l’Estat, segons els pressupostos ge-
nerals, va disminuir un 1,97%. En el 
mateix període, la quantitat que el 
Govern va dedicar a pagar els seus 
empleats (de tot el sector públic de 
la Generalitat) va caure un 4,8%.  

Recuperació lenta 
Si les retallades van ser més inten-
ses a Catalunya, la reposició és més 
lenta. Els diners en remuneracions 
a Catalunya entre l’any 2014 i el 
2015 van augmentar en 504 milions 
segons els pressupostos, mentre 
que en el cas dels empleats de l’Es-
tat l’augment va ser de 293 milions. 
La diferència és que mentre la plan-
tilla del empleats estatals va conti-
nuar disminuint la d’empleats de la 

BARCELONA
XAVIER GRAU

gons fonts de Governació. Els sindi-
cats entenen els problemes de fi-
nançament de la Generalitat, però 
també es queixen de mala gestió 
pressupostària. “La línia 9 del me-
tro ha tingut un desviament pressu-
postari de 10.000 milions; només 
cal pensar quantes pagues es podri-
en pagar”, diu Xesús González, co-
ordinador de l’àrea pública de 
CCOO. Carles Villalante, secretari 
de política institucional de la UGT, 
assenyala que no es pot admetre que 
els empleats públics, amb les reta-
llades, “hagin d’abonar els impostos 
que durant anys no han satisfet els 
defraudadors”. 

Villalante s’atreveix a quantificar 
la pèrdua del poder adquisitiu dels 
empleats públics catalans en l’actu-
alitat respecte de l’inici de la crisi, 
que xifra entre un 25% i un 30%. 
Dins del paquet inclou des de la re-
tallada del 5% del sou de Rodríguez 
Zapatero fins a les congelacions sa-
larials, la supressió de pagues extra-
ordinàries i la reducció dels dies de 
lliure disposició, a més de la reduc-
ció del 15% del sou i la jornada dels 
interins, que ja s’ha recuperat. Tam-
bé es queixa d’un transvasament en 
la contractació, que ha provocat que 
els funcionaris siguin pràcticament 
només la meitat dels empleats pú-
blics (vegeu el gràfic). “Hi ha hagut 
una disminució del personal dels de-
partaments de la Generalitat, però 
s’ha produït un increment de perso-
nal en les empreses públiques”.e

A Catalunya hi ha una xifra de funcionaris que supera lleugerament els 160.000. FRANCESC MELCION
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60,7

57,3
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52a Catalunya, on l’administració cen-
tral només aporta el 9% dels emple-
ats públics, el percentatge més baix 
de tot l’Estat. 

Segons un estudi de la patronal 
Pimec, a Catalunya un 9% dels em-
pleats públics són de l’Estat, un 
54,7% de la Generalitat, un 28,1% de 
les administracions locals i el 8,2% 
de les universitats. En el conjunt de 
l’Estat el pes del empleats públics de 
l’administració espanyola és molt 
més elevat, del 21,1%, mentre que el 
percentatge d’empleats de l’admi-
nistració autonòmica és lleugera-
ment inferior que a Catalunya, del 
50,5% –si bé s’ha de tenir en comp-
te que Catalunya, a diferència d’al-
tres comunitats, té policia pròpia i 
té traspassades les presons–. En el 
conjunt de l’Estat les administraci-
ons locals aporten el 22,7% dels em-
pleats públics, una proporció infe-
rior que a Catalunya, i els empleats 
d’universitats són el 5,8%, també 
per sota de Catalunya. 

Roger Romagosa, economista de 
Pimec, atribueix aquesta estructura 
diferent de la funció pública catala-
na al fet que hi ha “més concertació, 
perquè a Catalunya hi ha una col·la-

boració publicoprivada més alta”. 
Romagosa destaca en particular l’alt 
pes que tenen a Catalunya, a diferèn-
cia d’altres comunitats, els concerts 
en l’ensenyament i la sanitat. 

Preocupació 
Els concerts preocupen la UGT, per-
què al marge dels empleats públics, 
els treballadors de serveis socials, sa-
nitat i ensenyament també han pa-
tit retallades, i recuperar el que han 

perdut serà més difícil, segons Carles 
Villalante, secretari de política insti-
tucional de la federació de serveis pú-
blics. Però a més, a la negociació de la 
funció pública els sindicats volen in-
cloure-hi altres aspectes perduts, ja 
que només han recuperat sis dels nou 
dies d’assumptes propis que tenien, i 
s’han retallat altres aspectes, com la 
prestació per incapacitat transitòria 
o les denominades bufandes (plusos 
lligats a la productivitat).e

Un model propi amb menys 
funcionaris i més concerts

Catalunya és la zona amb menys treballadors públics

L’estructura de la funció pública no 
és igual a tot Espanya. Fins i tot hi 
ha qui parla d’un model català, molt 
més basat en la concertació de ser-
veis. Catalunya és la comunitat amb 
menys empleats públics per cada 
1.000 habitants, segons les dades de 
l’Institut d’Estadística (INE). De 
fet, l’arc mediterrani és el que té 
menys empleats públics proporcio-
nalment a la seva població. A Cata-
lunya no arriben a 41 empleats pú-
blics per cada 1.000 habitants, al Pa-
ís Valencià són poc més de 45 i a les 
illes Balears, 48. 

Aquestes proporcions queden 
molt lluny de les comunitats amb 
més funcionaris per cada 1.000 ha-
bitants, que són Extremadura, amb 
gairebé 82; Castella i Lleó, amb més 
de 66; l’Aragó, amb més de 65, i An-
dalusia, amb 58, a més de Madrid, 
amb 60,7, malgrat que en aquest cas 
una bona part s’explica perquè 
aquesta comunitat acull el gruix 
dels serveis centrals de l’adminis-
tració de l’Estat. Tot al contrari que 
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Concertació  
Pesa més la 
col·laboració 
amb el sector 
privat en la 
sanitat i 
l’ensenyament 

Proporció  
Extremadura 
dobla el 
percentatge 
d’empleats 
públics de 
Catalunya

T E C NO CAMPU S

Install Party, el punt  
de trobada dels nous 
talents tecnològics
Més de 200 estudiants se citen en la segona edició 
de la festa de la tecnologia del TecnoCampus

L
a segona Install Party 

va reunir el 8 d’abril a 

TecnoCampus 22 cen-

tres de secundària de 

tot Catalunya, amb 

més de 200 participants, en una 

festa de la tecnologia que s’ha 

consolidat en només dues edici-

ons. Estudiants de secundària hi 

van exposar més d’una trentena 

d’idees. El millor projecte de cen-

tre i el millor treball de recerca van 

ser premiats amb una impresso-

ra 3D. Els reconeixements van ser 

per a Laboratori d’investigació en 

l’aprofitament de les energies re-

novables i IOT per l’ús quotidià en 

les ‘smart cities’, de l’INS Ernest 

Lluch de Barcelona, i per a Dispo-

sitiu d’ús quotidià que permet a 

les persones discapacitades as-

solir independència en la seva 

mobilitat, de l’alumne Adrià Arroyo, 

de l’Escola Meritxell de Mataró. De la 

resta d’activitats destaquen els ta-

llers de stop motion, de realitat virtu-

al i la Criptoparty, sobre seguretat in-

formàtica i la privacitat. La jornada 

també va integrar la competició Ro-

bocat, en la primera edició organitza-

da a Catalunya. 

La demanda del sector 

Xnergic, el club tecnològic del Tecno-

Campus, organitza la jornada per pro-

moure vocacions tecnològiques i ci-

entífiques entre els joves. Actual-

ment, la falta d’enginyers titulats és 

un problema per la molta demanda al 

sector de les TIC que no es cobreix. 

“Rebem moltes trucades d’empreses 

que busquen titulats amb experièn-

cia i estudiants en pràctiques, però no 

podem satisfer totes les peticions”, 

JUDIT MONCLÚS

La segona edició de la Install Party es va celebrar el 8 d’abril al TecnoCampus, amb més de 200 participants. 

A la imatge, la zona dedicada als drons. TECNOCAMPUS 

explica Josep Roure, coordinador del 

grau en Informàtica de Gestió i Siste-

mes d’Informació de TecnoCampus. 

“Un estudi recent d’Adecco estima 

que el sector de les TIC incrementa-

rà un 40% els contractes aquest 

2016 en comparació amb els que es 

van fer el 2015. La Comissió Europea 

estima que a tot Europa hi va haver un 

dèficit de 365.000 treballadors i 

Adecco estima que al 2020 el dèficit 

serà de 756.000 persones”, afegeix. 

Per atreure estudiants en aquest 

àmbit, TecnoCampus ha llançat una 

doble titulació: el grau en Enginyeria 

Informàtica de Gestió i Sistemes d’In-

formació i el grau en Disseny i Produc-

ció de Videojocs, que es poden cursar 

de manera conjunta en cinc anys. “Un 

videojoc no deixa de ser una aplicació 

informàtica i els dos sectors estan en 

creixement, però comparteixen man-

cança de persones qualificades”, 

apunta Roure. Per dissenyar el grau, 

TecnoCampus va analitzar la reali-

tat empresarial i va concloure que 

el perfil més buscat és el de disse-

nyador de jocs. Per aquest motiu, 

explica Roure, es va apostar per-

què el disseny fos una de les àrees 

d’especialització més importants: 

“Els estudiants sortiran ben prepa-

rats i disposaran de dos títols uni-

versitaris de branques comple-

mentàries, com són l’enginyeria i 

les ciències socials”.
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El vi català  
agafa embranzida 
Les 11 DO locals desbanquen el 
lideratge de la Rioja. Una petita 
victòria per als cellers, que ara 
han de fer el salt decisiu al món

EL VI CATALÀ ha viscut els últims anys 
un canvi de cicle que l’ha allunyat de la 
marginalitat per guanyar protagonisme 
al mercat interior. Els catalans consu-
meixen avui més vins locals que no fa 
cinc anys. Això es visualitza amb la fi-
ta que les 11 denominacions d’origen 
(DO) catalanes han aconseguit per pri-
mer cop: superar conjuntament les 
vendes del seu principal competidor a 
Catalunya, la DO Rioja. Els vins sota DO 
catalana li han arrabassat més de qua-
tre punts de quota de mercat i tenen 
avui un 33,5%, mentre que la Rioja ha 
retrocedit a un 29%. Aquesta dada, re-
collida a l’últim informe Nielsen del 
2014, és una petita victòria per als més 
de 600 cellers locals, acostumats a viu-
re a l’ombra d’un contrincant que els 
guanya la partida a casa. “El sector viní-
cola ha fet les coses bé, ha innovat en va-
rietats de raïm i fa vins de gran qualitat, 
però encara té molts reptes”, sosté el di-
rector general de la DO Penedès, Fran-
cesc Olivella. 

En solitari, la Rioja encara és núme-
ro 1 al rànquing, mentre que les DO ca-
talanes Penedès i Catalunya ocupen el 
segon i tercer lloc del podi de més ve-
nuts al Principat en volum (vegeu grà-
fic). L’ascens dels cellers locals “ha ar-
ribat per quedar-se”, augura el director 

de l’Institut Català del Vi (Incavi), Sal-
vador Puig. El sorpasso als Rioja s’ha 
donat en un entorn general de caigu-
da del consum, contradient, per 
exemple, el que succeeix al sector 
del cava, encara molt més gran pel 
que fa a volum de producció i ne-
goci a Catalunya. Les vendes de 
la DO Cava van retrocedir un 
0,8% a Espanya l’any passat, 
però l’organisme no dóna la 
dada de Catalunya, per la qual 
cosa la Generalitat treballa 
amb estimacions. 

Globalment, el vi i el cava 
sota DO sumen unes vendes 
d’entre 850 i 900 milions 
d’euros a Catalunya, segons 
la Generalitat, i el vi tranquil 
suposa un terç d’aquest pas-
tís, mentre que la resta és pa-
trimoni del cava. El sector es 
multiplica per dos si s’hi in-
clouen les vendes d’empre-

ses amb seu a Catalunya (so-
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bretot grans grups com Freixenet, Co-
dorníu o Torres) que també elaboren vi 
fora del Principat, en altres DO.  

El vi ha sigut, els últims temps, l’im-
pulsor del creixement dins de la catego-
ria de begudes espirituoses, tant al mer-
cat interior com a l’exterior. Les 11 DO 
vinícoles catalanes van facturar més de 
288 milions d’euros el 2014, un incre-
ment d’un 12% sobre l’any anterior, se-
gons l’Incavi. “Ha sigut una pluja fina 
per anar fent forat i s’han ajuntat diver-
sos factors: des de l’esforç dels cellers 
fins a un consumidor més conscienci-

at amb el producte 
local”, sosté Puig.  

EL VI CATALÀ ha 
comptat amb un 
aliat involuntari en 
el seu ascens al 
mercat local: el 
procés sobiranista. 
“El sobiranisme hi 
ha tingut un paper 
i això és indiscuti-
ble, més enllà que 
els cellers ja fa anys 
que han millorat 

molt el producte, però costava fer forat, 
sobretot a les cartes dels restaurants”, 
sosté el professor de l’Iese Xavier Oli-
ver. Col·lateralment, diu, això barra el 
pas de molts cellers per créixer al mer-
cat espanyol. “Espanya s’ha tornat el 
mercat més difícil perquè moltes em-

preses es troben que la guerra del cava 
ha continuat ara amb el vi, i els distribu-
ïdors descarten el producte i opten per 
algun vi de qualsevol altra zona de l’Es-
tat”, sosté el professor. 

El fet que el motor del canvi en el 
consum català estigui alimentat per un 
context polític ha de ser un toc d’aler-
ta per al sector, opina Jordi Alcover, pe-
riodista i autor de La guia de vins cata-
lans. “La capacitat de comunicació del 
sector català és gairebé nul·la i cal des-
pertar-se i saber aprofitar l’oportunitat 
per fer campanyes de promoció verita-
blement potents per agafar el control, 
des dels cellers, d’aquest fenomen”, sos-
té Alcover en declaracions a l’ARA. 

Aquest expert celebra que en els úl-
tims anys s’hagi superat la faceta “cate-
ta” de plantar varietats de raïm france-
ses i s’hagi començat a substituir-les per 
varietats autòctones, algunes rescata-
des de l’oblit. “L’empelt per reintrodu-

ir raïm d’aquí és la 
gran esperança de 
la vinya”, sosté Al-
cover, que insisteix 
que cal esforç per 
donar-hi valor i co-
municar-ho a les 
masses de consu-
midors, com fan al-
tres DO. “No veig 
campanyes com les 
de la Rioja fetes des 
de Catalunya”, la-
menta en referèn-
cia no només a les 

empreses sinó també a les mateixes ins-
titucions catalanes.  

“Per ser un país normal, la quota de 
consum interior hauria de ser més ele-
vada i arribar al 50%”, afirma el presi-
dent d’Incavi. La recerca de nous con-
sumidors té un eix primordial en la ge-
neració de consumidors més joves, 
l’anomenat grup dels millenials, que són 
la gran oportunitat a nivell global. Fa 
només tres anys, el 33% dels millennials 
assegurava que preferia la cervesa al vi, 
però ara aquest percentatge ha retroce-
dit fins al 27%, segons recull un estudi 
del clúster sectorial d’Acció. 

ELS CELLERS CATALANS han sortit ai-
rosos, en general, dels riscos de caure en 

la lluita pel mercat del baix cost i per ai-
xò, mentre les vendes en milions d’euros 
han crescut un 12%, en nombre d’ampo-
lles l’increment és menor, del 6%. L’es-
piral del baix cost sí que va atrapar el sec-
tor del cava, que ara lluita per lliurar-
se’n, explica Xavier Oliver. “Els vins ca-
talans no són predominantment barats; 
s’ha focalitzat en vins de més qualitat i 
menor volum”, afegeix Oliver. Això ha 
jugat a favor de la rendibilitat de les em-
preses, que han experimentat guanys 
notoris, sobretot quan es tracta de ce-
llers mitjans d’entre 10 i 50 milions de 
facturació, segons consta en un estudi de 

la Generalitat. En la cursa per guanyar 
valor i diferenciació, la producció ecolò-
gica creixent a les diferents DO autòcto-
nes també és un actiu. Això es nota tant 
a l’hora de vendre dins com, sobretot, de 
posicionar el producte a fora, segons 
sosté el responsable de la DO Penedès. 

El salt a l’exterior segueix sent la gran 
assignatura pendent per al vi català 
malgrat els passos que s’han fet els úl-
tims anys. Les diferències entre territo-
ris són grans: mentre que la DO Priorat 
ven a l’exterior un 52% i Montsant un 
45%, altres com Penedès exporten tot 
just un 33% i Empordà un 15%. El ritme 
al qual avança la internacionalització és 
més lent –d’un 2% el 2014– que no pas 

la millora al mercat 
interior. Les ma-
teixes DO reconei-
xen que el camí de 
la internacionalit-
zació encara està, 
en bona part, per 
recórrer. “La bata-
lla és molt difícil 
perquè som petits i 
competim amb un 
món sencer”, reco-
neix el director ge-
neral de la DO Pe-
nedès, Francesc 

Olivella. Les tres principals destinaci-
ons del vi català són el Regne Unit, Ale-
manya i els Països Baixos, amb pesos 
que van del 12% al 8%. El quart mercat 
són els Estats Units, on el consum no 
para de créixer any rere any.  

Un dels handicaps és que els cellers 
recorren en molts casos el camí en soli-
tari, i això fa més difícil la identificació 
amb el territori de cara als compradors 
estrangers. Per què no s’opta per aprofi-
tar la tirada que ha demostrat, per exem-
ple, la marca Barcelona? “El segell comú 
per vendre a fora, lligant-lo a conceptes 
com Barcelona o Catalunya, és l’etern 
debat”, reconeix el responsable de l’In-
cavi. Afegeix, però, que això contradiu la 
normativa de les DO geogràfiques i que 
es fa difícil trobar una solució que agra-
di a tothom, sobretot ara que alguns dels 
territoris ja han obtingut un reconeixe-
ment en alguns mercats a força d’anys.  

Davant la manca de grans recursos 
per poder fer campanyes a fora, els ce-
llers s’han proposat aprofitar un valor 
encara poc explotat: el turisme que ar-
riba a Catalunya. “L’Empordà és un ter-
ritori prou conegut i molt visitat pels es-
trangers i això es pot aprofitar des dels 
cellers locals”, defensa el president 
d’aquesta DO, Xavier Albertí. El Pene-
dès ho veu d’una manera similar: “Som 
la zona d’enoturisme per excel·lència 
que pot vincular-se a Barcelona per pro-
ximitat, i això molts cellers ja ho han de-
tectat”, afegeix el director d’aquesta 
DO.—Elena Freixa
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Mirades 
Roses al polígon 

Fotografia: Cristina Calderer 
En contrast amb la multitud que hi havia a la Rambla de Barcelona, aquest 
paradista esperava pacient en un polígon industrial de Cerdanyola del Va-
llès que algun vehicle parés a comprar-li roses. Com cada any, Catalunya 
es va omplir de paradetes perquè ningú es quedés sense la tradicional flor.

ara.cat
24-04-2016 

El millor fotoperiodisme al teu iPad. Descarrega’t l’aplicació gratuïta de l’aramirades
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ÉS UNA JOVE 
EMPRENEDORA

L ’ E X E C U T I V A  A G R E S S I V A

 
Horaris 

 

D
iuen els científics 
que el temps és rela-
tiu. Una realitat na-
tural que implica tot 
un munt de coses 
que se m’escapen: 

forats negres, forats de cuc o fins 
i tot dimensions paral·leles, qui 
sap? 

El que sí que sé és que a la vi-
da dels emprenedors, si més no a 
la meva, l’horari sí que és relatiu. 
Quantes hores treballo? De vuit 
a catorze o setze al dia. Quants di-
es a la setmana? De cinc a set. De 
vegades la meva vida és una mi-
ca més humana, però en les últi-
mes setmanes, si no és que estic 
viatjant per aquests mons de Déu, 
no arribo a casa abans de les deu 
o onze de la nit, i els dissabtes tre-
ballo a casa (part time, no us pen-
seu) i els diumenges a l’oficina. 

La productivitat, però, no és la 
mateixa a les nou de la nit d’un 
dimarts o a les tres de la tarda 
d’un diumenge que el dilluns a les 
deu. No és una qüestió de l’ener-
gia que tingui al cos, sinó que la 
resta del món es nega a seguir els 
meus horaris.  

L’altre dia ho comentava de 
manera brillant una col·lega em-
prenedora, amb qui mantenia 
una reunió a les dotze del migdia. 
“Bé, fem-ho ràpid, sisplau, perquè 
he de fer trucades amb gent amb 
qui no tinc confiança. Com que 
estem entre amics, el que parlem 
ara ho podem acabar de gestionar 
a les nou del vespre, però hi ha 
gent a qui només puc trucar en 
horaris convencionals”, va dir. 

Així que, pobres emprenedors, 
hem de saber distribuir el temps, 
entre altres coses, en les hores 
per treballar i les hores per treba-
llar amb els altres. 

Un tip per als que us sentiu 
identificats amb aquests proble-
mes meus tan tristos: hi ha unes 
aplicacions molt interessants per 
programar els correus i emmasca-
rar que ets una addicta a la feina 
o una gran pringada. Acabes el 
correu a les 2.24 h de la matina-
da i el deixes enviat, programat 
per a les 8.00 del matí. 

I és que ¿quan us penseu que 
escric aquesta columna? 

Bona nit a tothom!

L’EXECUTIVA 
AGRESSIVA

executivaagressiva@gmail.comil com

R E S T A U R A C I Ó  
Telepizza,  

una porció de risc  
per a iniciats  

en borsa 
La companyia torna als mercats  

tot i les pèrdues de l’últim exercici i 
busca el suport de grans fons per reduir 
l’endeutament i encarar el creixement 

ELS EXECUTIUS DE Telepizza fa unes 
setmanes que estan de road show per tot 
el món a la recerca d’inversors qualifi-
cats que aportin capital en el retorn de 
la companyia a la borsa la setmana que 
ve. Aquest retorn té dos objectius fona-
mentals: rebaixar el deute i encarar el 
futur creixement de la que ja és la pri-
mera cadena mundial de pizzeries, al 
marge de les dels Estats Units, amb més 
de 1.300 botigues en 15 països. La cap-
tació de capital va adreçada a fons inver-
sors, i per això els directius de la compa-
nyia han fet les seves presentacions en 
mercats borsaris com els de Londres o 
Nova York. Fins i tot es diu que el mag-
nat George Soros ha mostrat interès per 
invertir-hi. Soros reiteraria així la seva 
aposta per Espanya, on, per exemple, 
participa en la immobiliària Hispania. 

Entrar en el capital de Telepizza pot 
ser rendible, però alhora perillós. Per ai-
xò l’oferta es dirigeix només a inversors 
institucionals i no a petits estalviadors. 
I seguint el seu codi de bon govern, la 
companyia alerta els inversors 
d’aquests riscos en el fulletó de la sor-
tida a borsa, aprovat per la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors (CNMV). 
Les advertències són força clares. “La 
inversió en les nostres accions suposa 
un alt grau de risc”, diu textualment el 
fulletó l’empresa. I després detalla les 
incerteses que planen sobre la inversió. 
S’explica, per exemple, que la rendibili-

tat de l’empresa ha sigut sotmesa histò-
ricament a fluctuacions. 

Una mostra d’aquestes fluctuacions 
dels resultats és que el 2013 Telepizza va 
registrar unes pèrdues consolidades de 
84,8 milions d’euros. La situació es va re-
vertir el 2014 amb uns guanys consolidats 
de 90,7 milions, malgrat que una bona 
part va ser per la capitalització de prés-
tecs participatius. El 2015 hi va tornar a 
haver pèrdues, d’1,1 milions d’euros en els 
comptes consolidats. I per al 2016 tam-
bé s’espera que no hi hagi guanys, alerta 
l’empresa. Però els resultats no són l’únic 
risc per als inversors. El que surt a borsa 
és la societat hòlding i, per tant, els guanys 
futurs i els dividends dependran de l’evo-
lució del negoci de les filials. I, a més, hi ha 
altres incerteses del negoci, com la de-
pendència dels franquiciats i màster fran-
quiciadors, dels subministradors i de la 
possibilitat que alguna campanya de màr-
queting no funcioni com s’espera i afec-
ti l’evolució del negoci. 

Altres elements de risc que destaca la 
mateixa companyia són l’elevat endeu-
tament, la dependència, en el negoci de 
la restauració, de la reputació de la mar-
ca i el mateix tipus de negoci, ja que la 
restauració depèn en gran mesura de 
l’evolució general de l’economia i els 
marges es poden veure afectats, sobre-
tot a Espanya, on la venda de pizzes és 
molt competitiva. 

ÉS NORMAL, DONCS, que l’oferta no va-
gi dirigida a petits estalviadors. Amb 
aquesta operació la companyia que pre-
sideix Pablo Juantegui, que fa menys 
d’un mes va substituir Pedro Ballvé, vol 
captar entre 500 i 600 milions d’euros 
amb la col·locació de pràcticament la 
meitat del capital, cosa que suposaria 
valorar la totalitat en gairebé 1.200 mi-
lions. L’operació és doble, ja que hi ha 
una oferta pública de subscripció (OPS) 
de noves accions combinada amb una 
oferta secundària d’accions existents 
(OPV). El que s’aconsegueixi amb l’OPS 
anirà a reduir deute, a pagar les despe-
ses de la sortida a borsa i a finançar un 
pla d’incentius per als directius. 

Telepizza va tenir una primera vida a 
la borsa. La companyia la va fundar el 
1985 el cubà Leopoldo Fernández Pu-
jals. El 1996 va sortir a borsa i un any 

després Pujals va començar a vendre la 
seva participació i l’acció es va desplo-
mar més del 40%. Pujals, amb els 
guanys, va entrar a Jazztel, mentre Te-
lepizza queia a mans de la família Ballvé 
(Campofrío). El 2007 Telepizza va dei-
xar la borsa i ara té com a principals ac-
cionistes la família Ballvé i el fons Per-
mira –que en tenen el 51%– i el fons 
KKR –que en té el 36%.—Xavier Grau 
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Innovació

i
R E T W E E T S

No, Apple no 
fa els iPhones 
per a tres anys 

F
a uns dies la notícia 
més llegida a la web de 
l’ARA assegurava que 
“Apple reconeix que els 
iPhones estan pensats 
per durar tres anys”. Un 

titular ideal per atreure clics dels 
detractors de la marca de la poma, 
un col·lectiu en què coincideixen 
els que prefereixen evitar ecosis-
temes tancats i els que disfressen 
així la seva amargor per no poder 
permetre’s la compra dels produc-
tes Apple que en el fons els agra-
daria tenir. 

El problema és que la notícia en 
qüestió no és certa. Tot ve d’un ar-
ticle del britànic The Guardian, que 
treia de context una frase de la no-
va web d’Apple sobre la sostenibi-
litat de la seva activitat. El que hi 
diu realment és que l’empresa cal-
cula l’impacte mediambiental dels 
seus telèfons considerant només 
els tres primers anys de funciona-
ment –quatre en el cas dels ordina-
dors–. Però qualsevol propietari 
d’un producte Apple –com els d’al-
tres marques– sap que la seva vi-
da útil és molt més llarga. Fins i tot 
els fanàtics que cada Nadal com-
pren religiosament el nou model 
d’iPhone, cedeixen l’anterior al seu 
fill o el venen al mercat de segona 
mà, on continua en servei força 
anys més. El meu ordinador d’ús 
habitual és un MacBook Air de fi-
nals de l’any 2010. I la mateixa Ap-
ple restaura iPhones antics als 
mercats occidentals i els torna a 
posar en circulació a l’Índia. De fet, 
considerant tots aquests casos de 
reutilització, l’impacte dels produc-
tes Apple sobre el medi ambient 
resulta encara menor del que l’em-
presa reconeix. 

Els que han aprofitat l’ocasió 
per tornar a treure el fantasma de 
la suposada obsolescència pro-
gramada dels productes tecnolò-
gics ignoren que el problema no 
és que els aparells hagin deixat de 
fer la seva funció original, sinó 
que és impossible que un hard-
ware de fa cinc anys aguanti sen-
se grinyolar unes actualitzacions 
de software cada vegada més pe-
sants. Si volen denunciar produc-
tes creats específicament per no 
durar, millor que mirin cap a la in-
dústria de la moda. 

ALBERT 
CUESTA
ANALISTA 
TECNOLÒGIC

@albertcuesta

R E G U L A C I Ó  
Vestager pren  

el relleu a Almunia 
en el càstig a 

Silicon Valley 
Lluny d’allunyar-se del camí 

sancionador a les grans empreses 
tecnològiques dels EUA, la nova 
comissària prem l’accelerador 

L’EXVICEPRESIDENT DE LA Comissió 
Europea i excomissari de Competència 
Joaquín Almunia no és una persona que 
hagi deixat un record gaire grat a les 
ments de molts executius del cor tecno-
lògic dels EUA, especialment de Micro-
soft i Google. El polític espanyol va 
mantenir en el seu moment dures pug-
nes amb les dues companyies per sospi-
tes de pràctiques monopolístiques en 
les seves plataformes.  

En concret, a Microsoft li va aplicar 
el 2013 una multa de 560 milions d’eu-
ros per obligar els fabricants d’ordina-
dors a incorporar el reproductor Win-
dows Media Player com a única opció 
per al sistema operatiu Windows, que 
oferien en els seus dispositius. Micro-
soft ja havia sigut multada el 2004 amb 
més de 2.000 milions d’euros per pràc-
tiques similars respecte al seu navega-
dor Internet Explorer.  

Amb Google, Almunia no va arribar a 
les multes, però en el seu pols va acon-

seguir retorçar el braç al gegant de Pa-
lo Alto diverses vegades. La qüestió gi-
rava al voltant de com Google afavoria 
en les recerques dels usuaris els seus 
anuncis per davant dels resultats que 
donava l’algoritme. Segons la comissió, 
el cercador camuflava aquests anuncis 
fent-los semblar resultats reals i, per 
tant, confonent l’usuari. 

Davant les amenaces d’Almunia, 
Google va haver d’adaptar la pàgina per 
a Europa, de manera que quedés clar què 
eren anuncis i què eren resultats reals. 
L’estira-i-arronsa gairebé va durar fins 
al final del mandat d’Almunia, que va ser 
substituït el 2014 per la comissària da-
nesa Margrethe Vestager. A Silicon Va-
lley llavors molts van respirar alleujats 
creient que la nova comissària seria 
menys bel·ligerant.  

Però el primer que va fer Vestager des-
prés de jurar el càrrec va ser anunciar que 
apel·laria al Tribunal d’Estrasburg per-
què desestimés les queixes de la compa-
nyia nord-americana Intel respecte a 
una multa de 1.060 milions d’euros que 
li va ser aplicada el 2009. El llavors líder 
mundial en la fabricació de xips per a or-
dinadors va ser acusat d’abús de posició 
dominant en el mercat. Finalment, Es-
trasburg va confirmar la multa. 

LA SEGÜENT TASCA de Vestager res-
pecte a Silicon Valley i la seva indústria 
va ser obrir una investigació contra 
Qualcomm, primer fabricant global de 
xips per a smartphones. L’acusació era 
la mateixa que s’havia formulat contra 
Intel i la investigació continua oberta 
en espera de conclusions. També va to-
par amb Apple i Amazon –per no par-
lar d’Uber o AirBnB– i a l’abril del 2015 
va posar en marxa la investigació contra 
Android. Ara, tot just un any més tard, 
ha augmentat la pressió contra Google 
amb declaracions en què assegura con-
firmar les seves sospites que el cercador 
utilitza Android com a arma de pressió 
contra els fabricants de mòbils. L’objec-
tiu és que incloguin les seves aplicacions 
per defecte al telèfon, ja que li suposen 
un important benefici publicitari que 
supera els 6.000 milions. 

Vesteger no està sola acusant Google 
de posar com a condició per llicenciar 
als fabricants la versió completa d’An-
droid –que conté la botiga d’aplicacions 
Google Play– que aquests incloguin 
plataformes com Gmail, YouTube o el 

cercador Chrome al mòbil. D’aquesta 
manera Google s’assegura que l’usua-
ri les farà servir sense pensar que pot 
comprar o descarregar-ne gratis altres 
de similars.  

Les autoritats de la competència de 
Rússia tenen una opinió semblant i fa 
un any també van obrir una investiga-
ció pel mateix cas, que es va saldar a l’oc-
tubre amb una multa que oscil·laria en-
tre un 1% i un 15% de la facturació mun-
dial del cercador. Just fa un mes el Tri-
bunal Superior d’Arbitratge de Rússia 
va ratificar la sentència. Fins i tot als 
EUA s’ha iniciat una investigació pels 
mateixos supòsits. 

Però tot i que sembla que les evidèn-
cies assenyalen les males pràctiques de 
Google en els telèfons, a l’altra banda de 
l’Atlàntic se sospita que l’acusació de 

Vestager té un se-
gell més polític que 
de defensa del lliu-
re mercat. Quan la 
comissària va inici-
ar la investigació, 
el mateix president 
Obama es va des-
penjar amb unes 
declaracions polè-
miques en què deia 
que l’historial de 
sancions aplicades 
per Europa només 
reflecteix la seva 

incapacitat de competir lliurement amb 
les empreses americanes.  

D’altra banda, l’influent bloc Politi-
co, que ha opinat repetidament que 
Vestager és excessivament proteccio-
nista respecte a internet i les empreses 
americanes que guanyen diners a la xar-
xa, assegurava dilluns que les sancions 
que se’n puguin derivar –fins a un 10% 
de la facturació mundial de Google l’any 
passat– van dirigides a la línia de flota-
ció del negoci del cercador i causaran 
una tempesta política entre Washing-
ton i Brussel·les.  

A més, els seus analistes veuen la 
possible multa com una venjança de la 
vella Europa per greuges com l’espio-
natge dels serveis de seguretat nord-
americans a polítics europeus o els bai-
xos impostos pagats a Europa per Ama-
zon, Apple o la mateixa Google. Passi el 
que passi, el cas sembla vist per a sen-
tència i Europa i els EUA segueixen un 
rumb de col·lisió.—Jordi Sabaté
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Les sancions 
de la CE als 
gegants 
tecnològics 
americans 
enfronten els 
polítics de 
Washington 
i Brussel·les



45ara  DIUMENGE, 24 D’ABRIL DEL 2016  
emprenem

&
Petites & Mitjanes

T E C NO L O G I A  
Una xarxa social 

perquè fabricants  
i transportistes 
puguin estalviar 

Transtic és una aplicació web que 
genera transparència i estalvi de 

despeses en la gestió del transport 

EN NOMÉS TRES MESOS Transtic ha 
aconseguit generar una cartera de més 
de cent clients entre fabricants i trans-
portistes. Es tracta d’una aplicació web 
en què l’empresa Digital Mami, de Bar-
berà del Vallès, treballava des de l’any 
2013. Una eina concebuda com una xar-
xa social que permet posar en contacte 
fabricants i transportistes. Però no no-
més per relacionar-los socialment, sinó 
per fer negoci. Quan un fabricant ha de 
transportar una mercaderia, els trans-
portistes poden fer-la arribar on calgui 
de manera transparent i amb absoluta 
confidencialitat sobre l’oferta. 

El resultat és que l’eina “permet gua-
nyar temps, diners i llibertat”, segons 
José Manuel Zapata, gerent de la com-
panyia. Però a més la transparència, la 
informació en temps real i la comodi-
tat en la contractació permeten reduir 
un 20% les despeses de transport i la se-
va gestió, segons Zapata. 

Per poder treballar amb aquesta apli-
cació, els fabricants i els transportistes 
s’hi han de donar d’alta. Després, el fa-
bricant pot publicar quina ruta necessi-
ta cobrir i els transportistes poden fer la 
seva oferta. Això optimitza el transport, 
ja que els camions poden buscar merca-
deries per a viatges de tornada que fa-
rien buits. I a més, en ser un projecte in-
ternacional, permet a transportistes pe-
tits i mitjans accedir a territoris que fins 
ara tenien vedats. Transtic ja està fun-
cionant a Europa –bàsicament Espa-
nya, França, Portugal, Polònia, Itàlia i el 
Regne Unit– i s’ha començat a desenvo-
lupar als Estats Units, el Brasil, Mèxic, 
l’Argentina i Xile.—X.G. 

MODA  
Ulleres i rellotges 
una mica menys 
‘low cost’ per a 

‘hipsters’ 
Meller és una marca impulsada per tres 

joves catalans que frega el milió en 
vendes ‘online’ el primer any de vida 

LA GRAN QUANTITAT de models i mar-
ques d’ulleres de sol que es troben a 
qualsevol òptica, per petita que sigui, 
converteix la tria en una tasca difícil. 
Però la realitat és que Ray-Ban, Oakley, 
Chanel, Prada, Ralph Lauren i 23 mar-
ques més amb ulleres de sol al mercat 
són produïdes per la mateixa empresa 
italiana: Luxottica. Aquest desconegut 
monopoli ha aconseguit anar absorbint 
les principals marques d’ulleres de sol 
i deixar vius pocs competidors al mer-
cat. Amb tot, n’hi ha que han sabut tro-
bar petites esquerdes en aquest mur in-
franquejable. Uns dels que ho ha acon-
seguit, i els més coneguts, són els valen-
cians Hawkers, que es van llançar a la 
fabricació d’ulleres de baix cost i en 
menys de dos anys ja facturen 40 mili-
ons d’euros.  

Però no van ser els únics que van veu-
re l’escletxa. Més o menys al mateix 
temps naixien dues altres marques 
d’ulleres low cost a Catalunya: 

Northweek i Meller. Els primers han si-
gut absorbits precisament per 
Hawkers, que tenen previstes futures 
compres havent vist que cada vegada 
neixen més marques d’ulleres i comple-
ments similars. Tots tres basen el nego-
ci en la còpia del disseny de models i 
marques ja consolidades i produeixen a 
la Xina. La diferència, segons han de-
fensat diverses vegades els funda-
dors d’aquestes tres marques, és 
el marge final. Tots venen ulle-
res per sota dels 50 euros i el 
seu principal canal és internet.  

MELLER ÉS EL nom d’una ra-
ça de camaleó que Sergi Benet, 
Marco Grandi i Borja Nadal 
han convertit en marca, primer 
d’ulleres i ara també de rellotges. 
De moment només venen a tra-
vés de la web i sense fer gaire so-
roll han aconseguit tancar el 2015 
amb 15.000 ulleres venudes des 
que van constituir-se com a empresa el 
maig del 2014. Benet explica que la dife-
rència entre Meller i Northweek o 
Hawkers és principalment el disseny. 
“Vam voler enfocar des del principi un 
tipus de públic diferent, més al dia de 
la moda, per això vam triar models ro-

dons”, aclareix. El seu és un púbic més 
hipster, una mica més preocupat per la 
imatge i menys pel preu. Haver apostat 
més per la imatge els ha permès, segons 
diu Sergi Benet, llançar altres produc-
tes com els rellotges i no quedar encase-
llats com a fabricants d’ulleres. Aquest 
any tenen previst començar a vendre 

també altres accessoris.  
Meller ja ven a Espanya, Itàlia, 

Portugal, França i Alemanya i té 
l’objectiu de tornar a provar el 

desembarcament a Austràlia. 
Ja s’hi van arriscar el primer 
any de vida, “per aprofitar la 
meitat de l’any on aquí cauen 
les vendes perquè no és estiu”, 

però van haver de recular. 
També volen obrir mercat a 

l’Amèrica Llatina. De fet, les ven-
des han crescut tant aquest any 

que els seus fundadors han tirat 
enrere una ampliació de capital de 

200.000 euros que ja tenien empa-
raulada: les previsions de facturació su-
peren de llarg el que necessitaven. I és 
que només fins al març han facturat 
200.000 euros, la qual cosa els fa pre-
veure que aquest any multiplicaran per 
quatre les vendes fins arribar als 2 mi-
lions d’euros.—Júlia Manresa.
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1 9 8 7 - 1 9 9 1
B U P  I  C O U ,  E S C O L A  P I A  D E  S A R R I À  

I  F E R T  B A T X I L L E R A T

t
Talent

“No persegueixis les teves passions i apassiona’t per coses útils”/ “No diguis que no tens temps: tots tenim 24 h al dia” / “No es tracta de canviar el món, sinó de millorar-lo” 

L L I Ç O N S  D E  V I D A  

Franc 
Carreras

S O C I  F U N D A D O R  D E  C O N S E J O  D I G I T A L  I  S I L I C O N  B A R R I  

L L O C  I  D A T A  D E  N A I X E M E N T :  B A R C E L O N A ,  1 9 7 3  

Formació 

1 9 9 1 - 1 9 9 5
A D M I N I S T R A C I Ó  I  D I R E C C I Ó  
D ’ E M P R E S E S ,  U N I V E R S I T A T  

R A M O N  L L U L L  ( I Q S )

1 9 9 9 - 2 0 0 1
M B A ,  C O L U M B I A  B U S I N E S S  S C H O O L

1 9 9 5 - 1 9 9 9  
C O N S U L T O R  S È N I O R ,  

P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S

2 0 0 2 - 2 0 0 9
D I R E C T O R  D E  M À R Q U E T I N G  
D I G I T A L ,  R C A  M U S I C  G R O U P

2 0 1 0 - 2 0 1 1  
D I R E C T O R ,  A F T E R S H A R E . T V

2 0 1 0 - A C T U A L I T A T
P R O F E S S O R  D E  M À R Q U E T I N G  

D I G I T A L ,  E S A D E  

2 0 1 1 - A C T U A L I T A T
S O C I  F U N D A D O R ,  C O N S E J O  D I G I T A L  

2 0 1 2 - 2 0 1 3
C O F U N D A D O R  I  C E O ,  C H I C P L A C E  

Experiència laboral

2 0 1 3 - A C T U A L I T A T
S O C I  F U N D A D O R ,  S I L I C O N  B A R R I

Per Jordi Planas

“Volia ser emprenedor per 

tenir la meva pròpia empresa 

i no haver de rebre les ordres 
de cap superior” 

E N  P L E N A  X E R R A D A  S O B R E  M À R Q U E T I N G  
D I G I T A L  I  A P L I C A C I O N S  M Ò B I L S .  M O L T  A C T I U  

A  L E S  X A R X E S  S O C I A L S ,  C A R R E R A S  S U M A  
U N  T O T A L  D E  1 1 0 . 0 0 0  S E G U I D O R S   
A  T W I T T E R  I  2 0 . 0 0 0  A  I N S T A G R A M  

Gran amant del 
mar, el 2007 va 

crear SeaKnots, la 
xarxa social per a 
navegants líder 
als Estats Units  

F E N T - S E  F O T O S  A M B  E L S  A S S I S T E N T S  A  
L A  P R E S E N T A C I Ó  D E L  S E U  Ú L T I M  L L I B R E ,  

‘ A N D A  V E  Y  C R E A ’ ,  U N  R E C U L L  D E   
9 9  F R A S E S  I N S P I R A D O R E S  D I R I G I D E S  A L S  

P R O F E S S I O N A L S  D E L  S E C T O R  D I G I T A L  

“El procés de selecció d’una universitat 
nord-americana és molt exigent. Ara bé, 
un cop ets dins, el tracte que reps com a 
alumne és exquisit: tens molt poder i si 
no t’agrada un professor, l’acomiaden” 

“Quan surts de la universitat acostumes 
a triar la primera feina que se’t presenta, 

i això, sovint, et condiciona moltíssim. 
Per sort, la consultoria és una professió 

molt flexible que et permet continuar 
després per altres camins”

“Em van contractar per 
controlar les despeses 

que es feien en les 
campanyes de 

màrqueting d’artistes 
com Aretha Franklin, 

Withney Houston, 
Carlos Santana o Jamie 
Foxx. Si la indústria de 
la música gasta més del 

compte és perquè 
mesura l’èxit per les 

vendes, no pel benefici” 

“Als 35 anys vaig 
decidir marxar 

dels Estats Units i 
agafar-me un any 
sabàtic. El primer 
que vaig fer va ser 

comprar-me un 
vaixell i travessar 

l’Atlàntic des de 
Nova York fins a 

Barcelona”

”A Barcelona vaig fundar una consultoria de màrqueting digital. És cert que la publicitat televisiva tradicional segueix sent més efectiva que la digital, però també més ineficient: el missatge que es transmet arriba a molta més gent de la que realment interessa”

 “Vaig marxar de ChicPlace perquè no 
volia centrar-me només en un sol projecte. 

El meu 100% mai no ha estat en venda”

“Desenvolupem projectes per a dispositius mòbils que abans han funcionat a fora. I després, sense cap tipus de vergonya, els adaptem i llancem aquí”

“El mercat hispà  
és una mica menys 

visible que 
l’anglosaxó.  

Per això pensem que 
enfocant-nos cap 

aquí trobarem 
oportunitats  

de negoci més 
interessants”

“Fem prototips econòmics, petits, viables i que ràpidament es puguin provar amb usuaris reals. Som una acceleradora que creu  en les dades, no en les normes i visions”

“Trabajo Próximo és el primer projecte que 

vam crear i, curiosament, el més rendible”
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Montse Camprubí i Flor Somaschini: 
“La innovació en els restaurants sempre 
ha sigut de la cuina cap a dins” 

Heu impulsat una plataforma que di-
gitalitza les cartes dels restaurants i 
les tradueix a diferents idiomes. 
FLOR: La idea va sortir en un viatge a 
Grècia. Ja teníem smartphones i geolo-
calització, però tot i així la carta del res-
taurant estava en grec i era impossible 
entendre-la. Vam pensar que aquest su-
port també es podia connectar a una ba-
se de dades. No és una traducció auto-
màtica que genera errors, sinó que al 
darrere hi ha traductors nadius. La fit-
xa tècnica pot incloure els ingredients 
del plat, els al·lèrgens, el tipus de cocció, 
la preparació, l’equivalent en altres divi-
ses, si és halal o kosher... Ara traduïm a 

➝ FUNDADORES DE CHECKEAT, EMPRESA PER CREAR MENÚS DIGITALS 

vuit llengües, entre les quals hi ha el rus 
i el japonès, però el projecte final n’in-
clou fins a vint. MONTSE: Si vas a sopar 
i no entens què menges, tant tu com el 
restaurant teniu un problema. Hem vist 
traduccions que espanten! Aquesta eina 
vol agilitzar la feina i que els clients es di-
verteixin amb l’experiència. Simple-
ment han d’escanejar un codi QR que els 
porta a la informació, sense descarregar-
se cap aplicació. En els dos mesos de co-
mercialització que portem, treballem 
amb més d’una vintena de restaurants. 

La majoria de restaurants ja tenen 
les cartes en anglès. No és suficient? 
M: No. De fet, els establiments que hi 

estan més interessats són els de perfil 
alt o molt alt, que ja tenen cambrers 
que parlen diversos idiomes. Quan vas 
a un restaurant amb estrella Michelin, 
hi ha una part lúdica que es pot explo-
tar molt més. 

¿El sector encara està allunyat de la 
transformació digital? F: Costa per 
un problema d’integració de conceptes 
i  això s’anirà perdent amb el temps. A 
 vegades es pensa que digitalitzar signi-
fica despersonalitzar i que es perd el va-
lor de l’atenció al client. En qualsevol al-
tre àmbit de la vida, hi ha aspectes que 
abans eren molt personals i ara s’han 
suplert amb el món digital. No volem 
suprimir les cartes en paper ni els cam-
brers, però sí que volem arribar a expli-
cacions que aquests no poden donar.   
M: Hi ha un fenomen curiós, perquè la 
innovació en els restaurants sempre ha 
sigut de la cuina cap a dins. S’inverteix 
molt en la conservació dels aliments o 
a tenir bons equipaments, però de la 
cuina cap a fora no hi ha millores. Avui 
en dia el consumidor està cada vegada 
més preocupat pel que menja i vol te-
nir informació sobre què té al davant. La 
idea és treballar amb altres empreses 
que ja es dediquin a serveis de paga-
ment o reserva per integrar-nos. ¿Per 
què hem de pagar pel desenvolupament 
d’un servei que ja existeix si podem 
col·laborar-hi? 

Totes dues sou humanistes de for-
mació i vau acabar entrant en el món 
del màrqueting digital. F: De joves 
ens vam formar en cultura i creiem que 
aquest projecte té una part romàntica 
en el sentit que se suma al corrent de la 
interculturalitat. Tant si ets un expert 
com si no, quan viatges t’interessa tas-
tar coses noves i aprendre paraules.  
M: No som tècniques i això ens permet 
tenir un punt de vista sociològic de què 
passa. Fins ara hem sobreviscut amb 
una inversió forta de capital propi i el 
suport que hem rebut a Barcelona Acti-
va, però ja estem en una primera ronda 
de 500.000 euros. Després de participar 
al 4YFN al Mobile, estem tancant con-
tactes amb empreses proveïdores de 
restauració. El nostre primer mercat 
natural és l’Amèrica Llatina, però l’hem 
concebut com un producte global i 
 escalable.—Paula Solanas 

E N T R E V I S T A
‘ P O R C A  M I S E R I A ’

Dret a 
decidir-ho 

tot? 

Ú
ltimament hi ha a 
Catalunya molts 
partidaris del dret a 
decidir, del dret a 
decidir-ho tot. La 
Rambla i tot Barce-

lona amb la campanya Decidim 
Barcelona, la prolongació de la 
C-32 (a Blanes, ha votat el 7% del 
cens), la recuperació del toc de 
campanes del poble (Gerb, 25% del 
cens), l’ampliació d’una pedrera 
(Cervelló, es farà el 6 o 7 de maig), 
i podria seguir amb més exemples. 
És evident l’efecte contagi pel gran 
referèndum sobre la independèn-
cia, aquesta cosa que provoca una 
tensió digna del  Deserto dei tarta-
ri, de Dino Buzzati, però cada cop 
tenim més ocasions per participar 
a la gestió del territori on vivim, i 
cada cop ens ho demanem més, 
gràcies també a la facilitat que ens 
atorga l’existència d’internet. Però 
jo em pregunto: ¿volem realment 
exercir aquest dret? No és tan clar, 
atesa la baixa participació 
d’aquests referèndums/consultes. 
¿S’acceleraria aquesta dinàmica en 
un estat català? Decidirem sobre 
impostos, noms dels carrers, tràn-
sit, parcs temàtics, correbous... Jo 
estic esgotat abans de començar. 

NICOLA 
PADOVAN
EMPRESARI  
ITALIÀ

@nicolapadovan
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¿Recorda com va ser el seu primer 
dia com a ministre de Finances? 
De fet, vaig començar dos dies abans 
del primer dia. Estava assegut a la 
meva oficina a Londres, al Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur, 
i vaig rebre una trucada telefònica 
d’un funcionari dient-me que el pri-
mer ministre em trucaria una mica 
més tard. No sabia per què em tru-
cava. Havia estat fora del país durant 
gairebé 24 anys. Però no trucaven i al 
final vaig anar cap a casa. Quan esta-
va a punt d’entrar al metro vaig rebre 
la trucada del primer ministre anun-
ciant-me que seria el nou ministre de 
Finances de Tunísia. 

I la seva resposta? 
Li vaig fer una pregunta molt xim-
ple: “Quan vol que hi vagi?” I ell em 
va contestar: “Demà” [riu]. Òbvia-
ment, era el meu deure, sóc molt pa-
triota, vinc d’una família molt naci-
onalista i vaig pensar que era tot un 
honor. Però també estava nerviós. 
I quan vaig entrar a l’oficina el pri-
mer dia encara hi havia moltes ma-
nifestacions a Kasbah Square, pre-
cisament on hi ha el ministeri de Fi-
nances. Vaig anar a treballar moltes 
setmanes veient joves tunisians que 
cridaven: “El poble vol la caiguda 
del règim!” La situació era catastrò-
fica. Es van incendiar centenars 
d’empreses, hi havia manifestaci-
ons i vagues per tot el país, i vam ha-
ver d’agafar el control. 

De què es va ocupar primer? 
De les demandes sindicals, de les em-
preses atacades, dels governadors de 
tot el país que em trucaven demanant 

“Europa no es 
pren seriosament 
la costa sud  
del Mediterrani”

ANTONI 
BASSAS

En corrupció? 
En corrupció i acaparant la majoria 
de les empreses més profitoses. El 
clan de Ben Ali s’enduia el 24% dels 
beneficis de tot el sector privat, però 
només generava un 1% de llocs de 
treball. El capitalisme d’amiguets 
arribava a unes proporcions inac-
ceptables per a la població, i mira 
que els tunisians són molt pacients... 
Teníem uns 450.000 joves llicenci-
ats que no trobaven feina i veien que 
la riquesa l’acumulaven uns quants. 
Això va provocar la revolta. 

Fa un any va haver-hi l’atemptat del 
Museu del Bardo i fa uns mesos Tu-
nísia va rebre el premi Nobel de la 
pau. ¿Podem dir que la Primavera 
Àrab ha tingut èxit a Tunísia? 
Podem dir amb certesa que Tunísia 
és l’únic dels països de la Primavera 
Àrab que ha tingut èxit, tot i que la 
transició va ser molt dolorosa, perquè 
els nous partits polítics no sabien 
com dirigir un país. Ningú s’espera-
va que passés això. La democràcia va 
arribar de cop. Sort que hi ha una so-
cietat civil molt forta, i que les dones 
han jugat un paper crucial en l’èxit de 

Exministre de Finances del govern tunisià

JALOUL  
AYED

ajuda. Les primeres setmanes tot va 
ser molt confús. Després em vaig cen-
trar a intentar entendre la revolució. 
Sabíem que era per l’atur, que la gent 
sentia que havia perdut la dignitat i 
que el govern els havia abandonat. El 
primer que vaig veure és que l’econo-
mia de Tunísia es basava en moltes 
empreses petites i mitjanes, 850.000 
segons les estadístiques, i que el 50% 
operaven al mercat negre! I vaig cre-
ar microcrèdits i microassegurances, 
productes d’estalvi pensats sobretot 
per a les zones rurals. 

Va trobar diners als calaixos? 
Sí, sí que en vam trobar: 1.600 mili-
ons de dòlars en dipòsits al Banc 
Central, que venien de la privatitza-
ció de la companyia de telecomuni-
cacions. I també teníem uns 2.000 
milions de dinars tunisians en re-
serves. I gràcies a Déu per això, per-
què ens van servir per afrontar els 
problemes immediats. 

Per què va ser tan poderosa la his-
tòria de Mohamed Bouazizi? 
Havíem tingut altres Mohamed 
Bouazizis abans, però quan aquest 
noi es va cremar la situació social es-
tava a punt d’explotar. Ningú va pen-
sar que aquell incident en concret 
provocaria tota una revolució, però 
sovint, a la història, l’únic que cal és 
un sol fet per desencadenar una re-
acció molt més gran. A l’interior del 
país sentien que no s’ocupaven d’ells. 
I la majoria de tunisians se sentien 
emancipats políticament i cultural-
ment, i no podien acceptar ser gover-
nats per una dictadura. I el president 
havia anat massa lluny. 

Perfil El dia 4 de gener 
del 2011 va canviar la 
història de Tunísia i de 
tot el món àrab. 
Mohamed Bouazizi, un 
venedor ambulant que 
encara no havia fet els 30, 
es va suïcidar cremant-se 
al mig del carrer, a l’estil 
bonze, tip de misèria i 
abusos policials. La seva 
mort va desencadenar 
una revolta i la revolta va 
acabar passant a la 
història com la Primavera 
Àrab. Dies més tard, 
Jaloul Ayed (Khniss, 
Tunísia, 1951) va ser 
escollit ministre de 
Finances en el govern 
d’unió nacional. Ha 
vingut al Palau Macaya de 
l’Obra Social La Caixa, a 
Barcelona, a parlar 
d’esperança per al seu 
país. Té el somriure fàcil i 
murri, com si s’estimés 
més anar a fumar a fora i 
parlar de música (ha 
compost tres simfonies) 
que no pas ser 
entrevistat. A la seva 
targeta de visita hi diu 
“exministre”. 

l’entrevista 

Entrevista sencera 
a l’Ara.cat/vídeos
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¿Hi ha tensió entre la democràcia i 
l’islam? ¿Ens podríem imaginar el 
matrimoni homosexual a Tunísia? 
Encara no [riu]. És una pregunta 
molt bona. Hi ha un partit, Ennahda, 
que és bàsicament un partit polític 
religiós. Quan parlo amb els seus lí-
ders em diuen que al desembre 
anunciaran oficialment que s’allu-
nyaran del component religiós fona-
mental del partit. Ara bé, la nostra 
constitució indica que Tunísia és un 
país musulmà. I la gent de Tunísia 
són majoritàriament conservadors 
i religiosos, però no són extremistes 
i separen fe i política. 

¿Em pot convèncer que Tunísia és 
un bon lloc per invertir-hi? 
Ara és un molt bon moment per fer-
hi una inversió, perquè sorgeixen 
moltes oportunitats. Però l’impac-
te tan horrorós que l’atemptat terro-
rista va tenir en el turisme m’inqui-
eta molt. El 2015 vam viure una dis-
minució d’un 35% dels ingressos pel 
turisme, comparat amb el 2014, que 
ja havia sigut un any difícil. Hauran 
de passar un parell d’anys fins que la 
situació s’estabilitzi. I el moviment 

FRANCESC MELCION

la transició. Ara tenim un govern i un 
Parlament democràticament esco-
llits. Però això no vol dir que s’hagin 
acabat els problemes. Esperàvem en-
trar en el que anomeno triangle d’or: 
seguretat, democràcia i prosperitat. 
És a dir, el cicle virtuós en què la pros-
peritat reforça la democràcia i la de-
mocràcia reforça la creació de pros-
peritat i justícia social. Però encara no 
hi som, perquè la seguretat encara és 
vulnerable. I l’economia encara no 
acaba d’arrencar. 

Aquí sabem que la democràcia és 
una cultura que no s’improvisa. So-
bretot si, com els passa a vostès, 
tens un veí inestable com Líbia. 
Sí, té tota la raó. Hem millorat la se-
guretat, però mentre a Líbia hi hagi 
problemes Tunísia està en risc. La 
majoria dels terroristes dels atacs de 
fa un any s’havien entrenat a Líbia. 

¿L’anomenat Estat Islàmic està 
reclutant joves tunisians? 
Sí. Es calcula que uns 4.000 tunisians 
han marxat de Tunísia per unir-se a 
l’EI a Síria i l’Iraq, i això ha passat du-
rant la transició, quan l’autoritat de 

l’estat no era tan forta com hauria de 
ser. Fins que no posem en marxa pro-
grames econòmics i socials forts, 
molts joves tunisians sentiran que el 
govern no es pren seriosament els 
seus problemes. 

¿Encara hi ha les estructures cor-
ruptes de l’antic règim de Ben Ali? 
Sí. Ben Ali va firmar 28 decrets pre-
sidencials perquè calgués una auto-
rització prèvia en uns 54 sectors de 
l’economia. I vostè sap què vol dir 
una autorització prèvia: el millor 
per a mi i la resta per a tu. Amb 
aquells decrets, els inversors es-
trangers ho tenien difícil per inver-
tir en uns 54 sectors de l’economia 
de Tunísia. I mentre els partits po-
lítics han estat emocionats deba-
tent la Constitució, no s’han ocupat 
dels reglaments per gestionar l’eco-
nomia. Res d’això ha canviat. El pa-
ís no pot ser governat amb el mateix 
marc regulador de Ben Ali. Pensi 
que la població de Tunísia té un alt 
nivell d’educació. El futur dependrà 
molt de la intel·ligència del govern 
per utilitzar aquesta força increïble 
de la societat civil. 

horrorós d’islamofòbia a Europa no 
ajuda gens. Ni els atemptats de París 
i Brussel·les. És un entorn difícil per 
a les inversions estrangeres. Però 
Tunísia té una situació geogràfica 
privilegiada, pot arribar a ser un gran 
centre logístic al Mediterrani. 

I com els veuen els germans àrabs? 
Depèn. Després de la revolució tení-
em esperances que els països rics del 
Golf estiguessin més disposats a do-
nar suport financer a Tunísia, però 
no ha sigut així, perquè una transició 
democràtica com la nostra represen-
ta un risc per als països àrabs que en-
cara estan sota una dictadura. Tuni-
sía podria ser com un virus. Molt del 
que passa avui en dia al Golf i al Prò-
xim Orient està provocat per aques-
ta por i pel neguit que senten molts 
règims del món àrab. 

Què pensa quan veu Qatar Airways 
a la samarreta del FC Barcelona? 
Com a àrab em sento orgullós de veu-
re un país àrab representat en un dels 
equips de futbol més famosos i popu-
lars d’Europa. Crec que Qatar usa els 
diners amb intel·ligència, són molt 
bons inversors i directors financers i 
estan ben assessorats per gent com-
petent. Un observador polític més 
astut que jo segur que li donaria res-
postes molt millors, però li puc dir 
que Qatar va ajudar-nos una mica el 
2011. Jo mateix vaig negociar un 
préstec de 500 milions de dòlars que 
vam agrair molt. 

Com veu el paper dels països euro-
peus i dels països àrabs en la crisi 
dels refugiats? 
No veig que Europa es prengui seri-
osament la costa sud del Mediterra-
ni. Hi ha excepcions, però crec que 
Europa ha perdut una oportunitat 
molt gran de donar suport al procés 
democràtic de Tunísia. Al principi 
van estar molt efusius, però després 
la posició amb els immigrants ha si-
gut molt dura. Si Europa s’hagués 
centrat més en les costes del sud, i 
hagués ajudat com va ajudar l’Euro-
pa de l’Est, ara es podrien protegir 
millor de l’amenaça terrorista, so-
bretot del flux d’immigrants provi-
nent de Líbia. Per a nosaltres Euro-
pa té l’avantatge de la proximitat i 
l’afinitat cultural. Parlem francès. 
Aprenem l’anglès. Tunis-Roma en 
avió és una hora, i dues a París. Els jo-
ves tunisians tenen el somni d’anar a 
Europa per tenir una vida millor. 

Però això no és bo per al futur de 
Tunísia. 
No, Tunísia recuperarà un nivell de 
creixement econòmic i la piràmide 
de població està canviant. Es va fer 
molt bona feina de planificació fami-
liar anys enrere i, com a conseqüèn-
cia, la població de Tunísia està enve-
llint. O sigui que la proporció de jo-
ves tunisians disminuirà amb el 
temps. A la vegada, a causa de la pirà-
mide de població d’Europa, neces-
sitarà joves magribins.e

Bloqueig 
“Els països rics 
del golf Pèrsic 
no ajuden més 
Tunísia perquè 
veuen la nostra 
transició 
democràtica 
com un virus”

Dictadura “El clan de Ben Ali s’enduia el 24% dels beneficis de tot el sector 

privat, però només generava un 1% de llocs de treball” Terrorisme “Hem 

millorat la seguretat, però mentre a Líbia hi hagi problemes Tunísia està en risc”

l’entrevista 
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EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA agraeix als lectors 

que ens facin arribar els errors que de-

tectin en el contingut dels articles. Un 

cop confirmat l’error, l’ARA publica la fe 

d’errades en aquesta mateixa columna. 

Podeu fer-nos arribar les vostres esme-

nes a opinio@ara.cat.

Un pla per a la crisi migratòria de la UE
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SYNDICATE

La política d’asil que va sor-
gir de les negociacions del 
mes passat entre la Unió 
Europea i Turquia ja s’es-
tà fent efectiva. Fins ara 

uns 325 sol·licitants d’asil han sigut 
deportats a Grècia. I aquesta política 
té quatre defectes fonamentals: va ser 
negociada amb Turquia i imposada a 
la UE per la cancellera alemanya, An-
gela Merkel; està molt infrafinançada; 
no és voluntària, ja que estableix quo-
tes a les quals s’oposen molts estats 
membres i obliga els refugiats a ins-
tal·lar-se en països on no volen viure, 
i converteix Grècia, de facto, en una 
cleda per als sol·licitants que hi són. 

Totes aquestes deficiències poden 
corregir-se. La Comissió Europea va 
reconèixer-ne algunes implícita-
ment el 6 d’abril, quan va emetre una 
nova sèrie de propostes per a la refor-
ma de la política d’asil europea. Pe-
rò aquestes propostes mantenen el 
sistema de quotes obligatòries, cosa 
que mai funcionarà.  

Crec que una política d’asil inte-
gral per a Europa hauria d’establir un 
objectiu anual ferm d’entre 300.000 
i 500.000 refugiats. És una xifra prou 
gran per donar garanties als refugiats 
que en algun moment podran arribar 
al seu destí, i prou petita per ser im-
plementable en un clima polític des-
favorable com l’actual. El 
criteri hauria de ser que els 
refugiats que estiguin de-
cidits a anar a un lloc de-
terminat hagin d’esperar 
més que els que acceptin el 
país que se’ls assigni. Dit 
això, els sol·licitants d’asil 
registrats hauran d’espe-
rar torn allà on siguin. 

Aquest sistema és molt 
més barat i menys traumà-
tic que el caos actual, del 
qual els migrants són les 
principals víctimes. Per 
evitar transgressions n’hi 
hauria prou establint que 
els que pretenguin saltar-
se el torn perdran el lloc a 
la llista d’espera. 

Aquest pla demanaria 
almenys 30.000 milions 
d’euros a l’any, que es desti-
narien a usos com ara donar a Turquia 
i altres països veïns del conflicte suport 
financer suficient perquè els refugiats 
que tenen al seu territori puguin tre-
ballar i enviar els seus fills a l’escola; 
crear una oficina d’asil i una policia de 
frontera paneuropees; resoldre el ca-
os humanitari a Grècia, i establir crite-
ris comuns a tota la UE per a la recep-
ció i la integració dels refugiats. 

A la UE no li falta capacitat per re-
captar aquesta xifra, que és inferior 
al 0,25% del PIB combinat dels seus 
28 membres (de més de 16 bilions 
d’euros), i menys del 0,5% de la des-
pesa pública combinada. El que fal-
ta és voluntat política. Les regles fis-
cals de la UE impedeixen a la majoria 
dels països membres augmentar el 
dèficit i emetre deute per finançar-
lo. Per això no només no es va consi-
derar seriosament una proposta així, 
sinó que ni tan sols es va plantejar. 

Tard o d’hora caldrà crear nous 
impostos per fer front a la crisi dels 
refugiats. La política actual d’assig-
nar fons insuficients any rere any no 

¿Com es pot fer servir la qualifica-
ció AAA sense generar oposició, so-
bretot a Alemanya? En primer lloc, cal 
tenir en compte que la UE ja va eme-
tre deute sota aquesta qualificació. 
Durant la crisi de l’eurozona la UE va 
establir instruments financers com el 
Mecanisme Europeu d’Estabilitat Fi-
nancera (Meef) i el Mecanisme Euro-
peu d’Estabilitat (Mede), capaços de 
mobilitzar ràpidament milers de mi-
lions d’euros en condicions atractives. 
La capacitat creditícia d’aquestes en-
titats (de la qual encara queda marge 
suficient) hauria de redirigir-se a l’ob-
tenció de la massa de fons que es ne-
cessita per resoldre la crisi migratò-
ria. Utilitzar un mecanisme ja creat 
seria molt més eficient que crear-ne 
un de nou. Així, les fonts de diners 
haurien de ser dues: el Meef (per a 
membres de l’eurozona) i el fons d’as-
sistència financera per a la balança de 
pagaments (per als altres països). Tots 
dos estan mantinguts pel pressupost 
de la UE, de manera que el seu ús no 
demana garanties nacionals ni l’apro-
vació dels respectius Parlaments. En 
conjunt, tenen una capacitat d’endeu-
tament bruta de fins a 110.000 mili-
ons d’euros, una xifra que es corres-
pon amb l’ingrés anual previst pel 
pressupost de la UE. 

El fons d’assistència per a la balan-
ça de pagaments té un 
marge de fins a 50.000 mi-
lions d’euros, que gairebé 
no s’ha utilitzat. El Meef va 
donar uns 46.800 milions 
d’euros en préstecs a Por-
tugal i Irlanda, però encara 
té molta capacitat sobrant. 
Sumats, tots dos progra-
mes poden reunir més de 
60.000 milions d’euros, i 
aquesta capacitat creix ca-
da any, a mesura que Por-
tugal i Irlanda tornen el 
que se’ls va prestar. 

Com la crisi de l’euro, la 
dels refugiats demana una 
resposta ràpida. Però a di-
ferència d’aquella, ara els 
beneficiaris directes seri-
en tres països (Jordània, 
Turquia i Grècia) que són 
a la primera línia de res-

posta del que és una responsabilitat 
col·lectiva europea. Tenen dret a re-
bre subvencions sense l’obligació de 
tornar el que rebin. Són la UE i els 
seus estats membres els que han de 
trobar noves fonts d’ingressos fiscals. 

Algunes possibilitats serien l’im-
post paneuropeu al valor agregat, 
que ja és una font de recaptació efec-
tiva; un impost especial a la gasolina, 
com va suggerir el ministre alemany 
de Finances, Wolfgang Schäuble, o 
un nou impost als viatgers que en-
tren a la UE i als sol·licitants de vi-
sat, cosa que traslladaria part de la 
càrrega als ciutadans no europeus. 

Segueix pendent la qüestió de com 
generar la voluntat política necessà-
ria. La UE es basa en principis demo-
cràtics. Crec que malgrat que ara ma-
teix no funciona bé com a institució, 
hi ha una majoria silenciosa d’euro-
peus que volen preservar la Unió. Si 
fan sentir les seves veus, els dirigents 
els hauran d’escoltar. 

 
Copyright Project Syndicate

serveix de res. En canvi, una onada de 
fons massiva des del primer moment 
permetria que la UE respongués més 
efectivament a algunes de les conse-
qüències més perilloses de la crisi, ja 
que ajudaria a transformar l’actual 
dinàmica econòmica, política i soci-
al de xenofòbia i indiferència. A la 
llarga, això reduiria el cost total de 
contenir la crisi dels refugiats. 

I si el que volem és aprofitar la po-
sició comptable de la UE per demanar 
prestada la massa de fons necessària, 

d’arguments favorables n’hi ha de so-
bres. Els tipus d’interès a tot el món 
estan en mínims històrics o molt a la 
vora, de manera que és un moment 
especialment bo per fer servir la qua-
lificació creditícia AAA de la UE, amb 
el benefici addicional de donar lloc a 
un estímul econòmic en aquests mo-
ments molt necessari. Les quantitats 
de què parlem són significatives des 
del punt de vista macroeconòmic, es-
pecialment perquè es gastarien de 
manera gairebé immediata i exerciri-
en un efecte multiplicador. Una eco-
nomia en creixement facilitaria l’ab-
sorció de migrants, ja siguin refugi-
ats o immigrants econòmics. 

KOSTAS TSIRONIS / EFE

Tard o d’hora caldrà  
crear nous impostos  

per fer front a la crisi  
dels refugiats. La política 

actual no serveix de res



51ara  DIUMENGE, 24 D’ABRIL DEL 2016  
debat

Estructures d’estat? Partits!

Cada cop és més evident 
que la nit del 27-S l’inde-
pendentisme va entrar 
en una fase diferent. 
L’anterior havia estat ca-

racteritzada per la mobilització i per 
la fantasia unilateral. La mobilitza-
ció popular, impressionant, va cul-
minar amb la consigna “President, 
posi les urnes” i, consegüentment, 
amb la consulta del 9-N (2014) i amb 
les eleccions “plebiscitàries” del 27-S 
(2015). Pel que fa a la fantasia unila-
teral, havia estat definida en el docu-
ment número 10 del Consell Asses-
sor per a la Transició Nacional (juli-
ol de 2014), el qual havia establert 
que, si l’Estat es negava a “cooperar”, 
“l‘alternativa que restaria a la Gene-
ralitat [...] seria la de proclamar uni-
lateralment la independència, [la 
qual] només es pot produir, per ser 
eficaç, si es pot exercir de manera 
efectiva el govern del territori, que 
comporta el seu control [...]. Sense 
aquesta condició no podria néixer de 
manera efectiva el nou estat”. 

L’escenari exigia, doncs, crear 
unes “estructures d’estat” que per-
metessin, arribat el moment, “exer-
cir de manera efectiva el govern del 
territori”. La llista d’estructures 
pendents començava, indefectible-
ment, amb una agència tributària 
capaç de fer-se càrrec de la recapta-
ció de tots els impostos d’un dia per 
l’altre. Que ERC instés el govern de 
la Generalitat a accelerar-ne la cons-
trucció es va convertir en una cons-
tant de la política d’aquell període.  

Però va arribar el 27-S. Tot i que la 
nit electoral es van voler llegir els re-
sultats com el “mandat democràtic” 

que legitimava aquella in-
dependència unilateral, el 
realisme s’ha anat obrint 
pas inexorablement, i, per 
exemple, Junqueras ja de-
clara que la independèn-
cia de Catalunya “no serà 
fruit només d’una decisió 
unilateral de les instituci-
ons catalanes, ni tan sols 
serà fruit d’un suposat 
acord bilateral [...], sinó 
que serà un procés inevi-
tablement multilateral” (21-3-16). En 
definitiva, que la independització es 
veu cada cop més de l’única manera 
que es pot veure: com un procés orde-
nat. A l’escocesa.  

Ara bé, si fins i tot Junqueras ha 
deixat de creure en una independitza-
ció unilateral, per què seguim consi-
derant necessari crear “estructures 
d’estat”? Els independentistes esco-
cesos, precisament perquè mai no van 
considerar una independització uni-
lateral, no es van ni preocupar ni ocu-
par de crear-ne cap. Del que es van 

Existeixen aquests partits? No. 
Hi ha tres candidats (ERC, CDC, De-
mòcrates), però cap d’ells –per inse-
guretat o per incapacitat– no ha de-
finit un projecte consistent de país.  

Des del punt de vista de l’econo-
mista, que és el meu, aquest projec-
te hauria d’incloure almenys quatre 
elements: el model productiu (què 
produirem i com ho farem, com ges-
tionarem l’enorme creixement del 
turisme i com afrontarem la revolu-
ció de la robòtica); el model educa-
tiu, científic i tècnic, que exigeix un 
model productiu pròsper; el model 
de relacions laborals (com equilibra-
rem la flexibilitat que cada cop ne-
cessiten més les empreses i la pro-
tecció al treballador); i, finalment, el 
model d’equitat (quin nivell de des-
igualtat no estem disposats a tolerar 
i com ens ho farem, a l’escola, al mer-
cat de treball i via redistribució de 
la renda, per esmenar-lo). 

Entre els independentistes s’ha 
instal·lat la idea que el més urgent és 
crear les estructures d’estat que per-
metin tocar el dos a la francesa, que 
el segon és consolidar les majories 
que desitgin fer-ho i que només des-
prés d’haver marxat serà el moment 
de parlar del país que es vol constru-
ir. La seqüència correcta és exacta-
ment la contrària: el primer és pro-
posar el model de país; el segon és, 
des d’aquella proposta, guanyar la 
batalla de les idees i aconseguir així 
les majories; i només aleshores ocu-
par-se d’altres qüestions.  

En conclusió, les úniques estruc-
tures d’estat urgents són partits ca-
paços, per idees i per quadres, de 
gestionar un país independent. 

ocupar va ser de convèn-
cer tants escocesos com 
va ser possible de les vir-
tuts de la independència.  

Tots els observadors 
sensats saben que, com va 
dir fa molt poc Pablo Igle-
sias, un referèndum dins 
de la legalitat espanyola 
és inevitable, i que, com 
ha dit Iceta més d’una ve-
gada, Catalunya serà in-
dependent si la majoria 

de catalans ho vol durant prou temps. 
Ara bé, existeix, aquesta majoria? 

Dos milions de catalans han votat en 
dues ocasions independència; són 
molts, però ni són prou, ni les con-
sultes eren prou comprometedores. 
Què és el que cal per consolidar 
aquesta majoria? Només una cosa: 
uns partits que transmetin a la po-
blació la confiança que, arribat el 
cas, serien capaços de gestionar el 
país ordenadament i de convertir-lo 
en una cosa millor. No necessària-
ment molt millor, però sí millor.  
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Lectura sociològica d’un exabrupte      
✒ Ja fa uns 20 dies que Lluís Rabell 
–“pesant les paraules” i amb Coscu-
biela fent-li d’apuntador– va titllar 
de “racista”, en seu parlamentària, 
el manifest Koiné. Havent fet l’es-
forç de no reaccionar en calent, vull 
avui reflexionar sobre aquest exa-
brupte i el que diu d’on hem arribat 
com a país en el lloable intent de no 
fracturar la convivència lingüística.  

 

✒Una visió ingènua ens pot dur a  
creure que Rabell només veu racista 
que es culpi del retrocés del català 
–avui ja innegable– la immigració 
procedent de la resta de l’Estat que 
dels 40 als 70 va gairebé doblar la po-
blació de Catalunya. El manifest no la 
culpa i és sorprenent, per frívol, que 
agafant el rave per les fulles llancés 
una acusació tan greu. Però tan ab-
surd és culpar de res la immigració 
com negar que aquell salt demogràfic 
–amb un país sense eines per pair-lo 
i sotmès al sufocant monolingüisme 

oficial– va ser tan crucial 
per a l’avanç del castellà 
com fonamental per al 
progrés del país.   

   

✒ Entrar en una dialèc-
tica de bons i dolents lli-
gant-ho amb orígens i mi-
gracions, a més de ridícul 
és antic i caspós. Tots els 
éssers humans, si ens ve-
iem empesos a emigrar 
per tenir una vida digna, 
intentem adquirir les competències 
que intuïm que són bàsiques per pro-
gressar en el nou país. Només des de 
l’analfabetisme sociològic –un mal 
molt estès– es pot vilipendiar uns 
Rodríguez de Gavà perquè parlen als 
fills en castellà i poden votar Ciuta-
dans, i omplir d’elogis els seus cosins 
de Vic perquè no es deixen cap hi i 
simpatitzen amb la CUP. Uns i altres, 
mèrits personals a part –que també hi 
són i solen ser molt dignes d’elogi–, 

s’anava fent transversal en l’eix dre-
tes-esquerres aprofitant que el PSOE 
se’l feia seu i que era la densa norma-
litat d’unes TV privades que lidera-
ven audiències amb la teleporqueria. 

 

✒ I avui, quan l’alfabetisme sociolò-
gic evidencia que el català només pot 
deixar de retrocedir  frenant l’avanç 
del castellà, la ideologia hegemonis-
ta de l’espanyol –sempre disfressa-
da de bilingüisme– ja és prou domi-
nant al cinturó roig perquè CSQP 
s’enfronti a un dilema agònic: o be-
neeix la minorització del català o 
permet que Ciutadans consolidi el 
sorpasso que ja els va infligir el 27-S. 

 

✒ Al capdavall, i per absurd que 
sembli, Rabell deia “racista” a una 
hipòtesi científica que totes les da-
des corroboren. No és insòlit: hi ha 
una certa tradició d’acusar les hipò-
tesis científiques de posar en perill 
la convivència. 

han mirat d’integrar-se 
en l’ambient que els en-
voltava. I és, en tot cas, 
excepcional que s’hi ha-
gin resistit. 

 

✒ I no lligo perquè sí 
ideologia amb llengua, 
perquè en aquest lligam 
hi ha la clau del “racista” 
de Rabell. Si en els pri-
mers anys de democrà-
cia el PSUC del Guti i So-

lé Tura podia abanderar la norma-
lització sense fer perillar el suport a 
l’àrea metropolitana (ben al contra-
ri, tenint la seva complicitat), és 
perquè en la seva tradició antifran-
quista ser d’esquerres era incompa-
tible amb ser espanyolista i defen-
sar la supremacia del castellà. 

 

✒ El drama dels hereus del PSUC 
és que, a mesura que el record del 
franquisme s’esvaïa, l’espanyolisme 
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d’acusar les 
hipòtesis 

científiques 
de posar en 

perill la 
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L’ambigüitat catalana
✒ El meu Sant Jordi va començar 
molt puntual. A la sobretaula del so-
par de divendres, quan ja havien to-
cat les dotze, l’amic Marcin 
Malkovski em va regalar un llibre 
fantàstic que va inspirar una pel·lí-
cula no menys fantàstica. El llibre és 
Desde el jardín (Anagrama), de Jer-
zy Kosinski, i la pel·lícula Bienveni-
do, Mr. Chance, amb Peter Sellers 
com a protagonista. Ahir, en desper-
tar-me ben d’hora, just després que 
la Mariona hagués sortit espitada 
cap a muntar paradeta de llibres i 
roses a la rambla Catalunya, vaig co-
mençar a llegir la història del senyor 
Chance, que ja coneixia. I prest em 
va venir al cap la pregunta quixotes-
ca: ¿el boig és ell o els altres? ¿El 
tonto és ell o els altres?  
 

✒ A diferència de Cervantes, que va 
necessitar dos personatges per 
mostrar-nos les contradiccions de 
l’ésser humà i de la vida en societat, 
Kosinski en va tenir prou amb un: 
un jardiner que no hi és tot però que 
toca molt de peus a terra, alhora un 
il·luminat i un babau. Aquest ager-
manament entre Cervantes i Ko-

sinski que assajo avui no 
és casual. El cas és que 
aquest any, a més de ce-
lebrar el 400 aniversari 
de la mort de l’autor d’El 
Quixot, també s’escauen 
els 25 anys del decés de 
Kosinski, que en concret 
es compliran el pròxim 
3 de maig. 

 

✒ Mr. Chance és un 
enigma. Ningú sap d’on 
ha sortit. I sense saber ben bé com, 
es converteix en tot un personatge 
públic. No revelaré res més... No-
més diré que esdevé una mena 
d’imant per al diner, el sexe i el po-
der. Cosa que em porta a la nostra 
diada de Sant Jordi. Sí, esclar, és el 
dia dels enamorats i dels llibres, pe-
rò també el podem veure com el dia 
del sexe i del diner, sobretot per a lli-
breters, editors i floristes, oi? L’únic 
que no hi ha és poder. I potser aquí 
rau la genuïna catalanitat de la dia-
da: sempre ens falta la mateixa po-
ta de la trilogia essencial. Som uns 
Mr. Chance disminuïts. Il·luminats 
i babaus, tanmateix. 

✒ Però bé, tot això, com diuen a 
Mallorca, “no fa llegiguera”. Tor-
nem, doncs, als llibres. La meva tria 
per a aquest Sant Jordi ha estat la bi-
ografia de Verdaguer que han escrit 
Marta Pessarrodona i Narcís Garo-
lera, publicada per Quaderns Cre-
ma. Només un tast, per si voleu 
apuntar-vos-hi: “Els dubtes entre el 
calze i la lira eren evidents [...] Po-
dríem dir que Verdaguer va viure 
sempre en l’ambigüitat, o, avan-
çant-se a Husserl, creient que, quan 
l’ésser humà ha de triar, només 
aconsegueix limitar-se!” Vaja, que 
com a El Quixot o com a Mr. Chance, 
es tracta de fer compatible el que 
aparentment és incompatible. I de 
fer-ho compatible ambiguament. I 
d’això els catalans, si vols per força, 
també en sabem força. Des de Ver-
daguer no hem parat de dubtar so-
bre la nostra tria: volem un país lliu-
re, un país millor, sense trencar ni 
un plat.  
 

✒ I digueu-me il·lús o babau, però 
ves per on jo crec que ho aconsegui-
rem. Pacíficament decidits. Ambi-
gus i compatibles.

✒ Aquesta idea d’un 
Sant Jordi d’amor i co-
merç però sense poder, 
d’un heroi i d’un país 
amb més fortuna di-
guem-ne relacional que 
política, vaig intentar 
explicar-la dijous a un 
grup de periodistes es-
trangers convidats pel 
Diplocat. La Bel Olid, 
presidenta dels escrip-
tors en llengua catalana, 

també hi va dir la seva, amb més 
gràcia i decisió que jo. Fins i tot es 
va atrevir a avançar que un dels 
bestseller de la diada seria Víctor 
Amela, un autor de novel·la en... ca-
talà? Aquí la cosa es va embolicar. I 
sort que no vam abordar el cas d’Al-
bert Sánchez Piñol, el sobiraníssim 
autor de la novel·la històrica més 
estimada pels indepes... escrita en 
castellà!, però venuda més en cata-
là! No és fàcil explicar als periodis-
tes de fora la complexitat del nos-
tre ecosistema bilingüe. De fet, 
com hem vist les últimes setmanes, 
no és fàcil ni explicar-nos-ho a nos-
altres mateixos.  

IGNASI ARAGAY
DIRECTOR ADJUNT

Sant Jordi 
té amor (és 
a dir, sexe) i 
llibres (és a 
dir, comerç: 

diners). 
Només ens 
falta el que 
sempre ens 

falta: poder!

De Guillem Agulló
“La vida d’un no cap en la vida d’un 
sinó en la vida de molts”  
Feliu Ventura 

Cantonada memòria, han 
hagut de passar 23 anys 
perquè les Corts Valenci-
anes hagin reparat, reha-
bilitat i rescabalat Gui-

llem Agulló, el jove militant antiracis-
ta i independentista assassinat a Mon-
tanejos (Alt Millars) per un grup 
d’extrema dreta. Gola seca, ulls enro-
gits i cor encongit, 23 anys són 8.395 
dies no closos i les mateixes nits in-
acabables, no cal ni dir-ho. 

Calendaris causals d’un temps re-
publicà, el reconeixement es va produ-
ir el passat 14 d’abril. I el “Ni oblit ni 
perdó” amb què el president de les 
Corts, Enric Morera, va cloure la lectu-
ra institucional es va escolar després 
d’haver retrunyit al carrer durant anys 
d’estricta solitud. A la tribuna de con-
vidats de les Corts, fa 10 dies, hi havia 
una família dempeus i en silenci, la ma-
teixa família Agulló Salvador que els 
darrers vint-i-tres hiverns mai s’ha 
agenollat i mai ha callat, malgrat que 
alguns de les esferes del poder la voli-
en muda i aïllada. L’hemeroteca, que 
encara no l’han prohibida, ho acredita. 

I sí. L’abril del 93 ens va torbar i 
canviar la vida als que vam néixer en 
la democràcia de l’amnèsia. Eren al-
tres temps, tornava a treure cap l’ou 
de la serp, la brutalitat nihilista nia-
va al carrer i la violència ultra s’escam-
pava impunement als camps de fut-
bol. Segurament no tornava pas, per-
què mai havia marxat –com diria el 
gran Perich–, en una altra de les mal-
destres conseqüències d’aquell règim 
de transició –pactat amb el franquis-
me sobre la lobotomia de la memò-
ria– que va ser tan extremadament 
complaent i tolerant amb la teranyi-

na del feixisme connecta-
da amb la claveguera esta-
tal. Fa 20 anys, la resposta 
institucional es reduïa 
aleshores a una insultant 
minimització policial, una 
insòlita banalització jurí-
dica i, fins i tot, a la medio-
cre justificació política i la 
frívola cobertura mediàti-
ca. Malgrat que abans el 
feixisme de nou encuny 
segués la vida de la trans-
sexual Sonia Rescalvo al Parc de la 
Ciutadella el 1991 o de Lucrecia Pérez 
a Madrid el 1992, cinc mesos abans de 
la mort d’en Guillem. Les víctimes 
–de segona– dels delictes d’odi, que 
sumen vuitanta osques a l’estat espa-
nyol. Fet i desfet, l’assassí d’en Gui-
llem només va complir quatre anys de 
presó i, el 2005, tornava a ser detingut 
en una nova trama ultradretana. 

Avancem? Retrocedim? Avui, a la 
vella Europa ciclotímica, el mapa del 
discurs de l’odi i la banalització del mal 
qualla altre cop. L’extrema dreta –mu-
tada en americana i corbata– ja gover-
na a Polònia, Hongria i Noruega. A 
Àustria, l’FPÖ és la primera força a les 
enquestes, com ho és el PVV a Holan-
da o el FN de Le Pen a l’estat francès, 
totes elles amb projeccions que s’acos-
ten al 25%. A l’estat espanyol, el 90% 
de la població que es declara d’extre-
ma dreta –una franja que oscil·la entre 
el 3% i el 5%– opta per votar el PP; i a 
Catalunya ens hem refet de l’ensurt de 
veure 75.000 paperetes votant una 
formació racista –avui en debacle– a 
les municipals del 2011 i quasi entrant 
al Parlament. Més. A les darreres elec-
cions europees, l’extrema dreta va es-
devenir primera força a Dinamarca 
amb el 27% del Dansk Folkeparti, 
mentre al Regne Unit el UKIP xenòfob 
assolia un alarmant 26%. Alba Daura-

lucidesa de Josep Maria Esquirol: “La 
gent senzilla ho ha sabut sempre: pa-
ga la pena resistir”. Perquè, final-
ment, això és una carta a casa, a la 
gent senzilla que ha resistit per tots 
nosaltres des de la decència comuna 
i el coratge constant, sense defallir 
mai. La carta d’agraïment infinit a 
una família resistent i persistent, a 
peu de carrer de Burjassot; en l’epís-
tola al pare, la mare, les germanes 
–Guillem, Carme, Betlem, Carmina–, 
que han suportat silencis, amenaces 
i vergonyes incessants. I, sobretot, als 
seus néts, que creixen ja en l’altre Pa-
ís Valencià, que els avis i àvies van an-
ticipar. La família Agulló Salvador, re-
ferent i referència, memòria d’un fu-
tur anterior, precursors del fèrtil pa-
ís de l’olivera que vindrà, del país que 
ahir va tornar a omplir els carrers i la 
Plaça de Bous de València, d’on el PP 
els va voler proscriure fa anys. 

23 abrils ja, des d’aquell altre en 
què ens van voler matar a tots. Però 
van aconseguir tot el contrari: que re-
naixéssim, de nou, de les cendres, mi-
lers de persones que hem fet de Gui-
llem Agulló un company, un germà i 
un recer. Que perdéssim un fill i gua-
nyéssim tota una família, la que va re-
sistir quan més calia, a la intempèrie 
i a les palpentes. Avui també som ai-
xò i som així: l’extensa família que ha 
fet de l’arrel de la cultura antifeixis-
ta als Països Catalans un motor de lli-
bertat, justícia i democràcia. A torna-
llom, com sempre, i des de la més ve-
lla de les consignes intacta: mai més, 
enlloc, contra ningú. Per això us es-
timem tant, família Agulló Salvador, 
i us duem a cada passa al cap, al cor i al 
puny. I sí, us estimem com mai, que és 
exactament com sempre. I una mica 
més. Gràcies per tot i per tant. Seguim 
i seguirem. Amb en Guillem als qua-
tre vents, obrint pas.

da a Grècia, els Finesos 
Autèntics o la irrupció –a 
l’ombra de Pegida– d’Al-
ternativa per a Alemanya 
completen una cartografia 
desoladora i un retaule del 
tot inquietant on el racis-
me, la islamofòbia, l’ho-
mofòbia o l’antisemitisme 
cotitzen perversament a 
l’alça. L’Europa búnquer i 
la frontera sud fan tota la 
resta, no es pensin: tan-

ques, filferrades i gasos lacrimògens. 
Idomeni com a mirall i infern. 

Contra l’oblit i la llei del silenci, 
aprenent dels errors i dels horrors, ne-
gar-ho ja no és cap alternativa sinó fer 
créixer el problema i seguir fent tard. 
D’antídots, per sort, en tenim: el pro-
cés polític català –democràtic, demo-
cratitzant, democratitzador– està cri-
dat a esdevenir també tot un dic de 
contenció a l’onada autoritària i secu-
ritària que –atiant la por– recorre el 
continent en temps de crisi. Res pitjor 
que el silenci discrecional: l’experièn-
cia col·lectiva acumulada recorda que 
no hi ha res a normalitzar i molt a com-
batre quan l’extrema dreta escup el 
seu verí. El repunt feixista a Sabadell 
–avui hi ha convocada una manifesta-
ció en contra–, les imatges de la UAB 
d’aquesta setmana o aquella sentència 
del TC que recordava que en el cas de 
la neonazi Llibreria Europa primava la 
llibertat d’expressió sobre el negacio-
nisme del genocidi no reconforten ni 
l’ànima ni la memòria ni el futur. 

“Dignitat, constància i cert corat-
ge –escrivia Hannah Arendt– és tot el 
que constitueix la grandesa de la hu-
manitat i continua sent essencial-
ment el mateix a través de tots els se-
gles”. Però la història, sovint un nyap, 
no progressa linealment: ha retroce-
dit mil cops. Per això ressona tant la 

DAVID FERNÀNDEZ
PERIODISTA I ACTIVISTA SOCIAL
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Lectura en català 
Llegeixo un informe que diu que només 
el 66% de les persones són lectores de lli-
bres. D’aquest 66%, només un 21% lle-
geixen en català. Hi ha persones que em 
pregunten per què escric. La resposta és 
curta i clara. Perquè m’agrada i disfruto 
molt. Fins i tot n’hi ha que em pregunten 
per què escric en català. Aquí la respos-
ta mereix més reflexions... 

Escric en català perquè em surt així 
per naturalesa. Tot i que els meus pares 
són andalusos i amb la família parlo en 
castellà, la meva llengua social i habitu-
al és la del meu país, Catalunya. Escric en 
català perquè m’estimo aquesta llengua. 
Escric en català perquè si no ho fem nos-
altres... qui ho farà? Escric en català per-
què respecto qui escriu en castellà, en 
anglès o en l’idioma que li sembli millor. 

Jo, suposo que com tots els escriptors, 
somio vendre milers de llibres i ser tra-
duït a molts idiomes, però em sento feliç 
venent-ne pocs però en català. 

També somio que la meva llengua so-
breviu i és parlada, escrita, llegida i es-
timada arreu del meu país. 

Utilitzem el català. És el nostre idio-
ma. Estimem-lo. Fem-ho nosaltres, per-
què ningú ho farà. 

MANEL FORTIS I ARTACHO  
OLOT 

Han tornat els diners? 
Aquests dies hem sabut que el senyor 
Carlos Fabra, expresident de la Diputa-
ció de Castelló, ha aconseguit el tercer 
grau penitenciari i, per tant, només hau-
rà d’anar a dormir a la presó . Si així ho 
decideix el jutge, d’acord. Però, ¿ha tor-
nat els diners? 

Aquesta és la pregunta que ens fem 
molts ciutadans. Tota aquesta colla de 
defraudadors de diner públic poden 
anar a la presó –o no–, però el deute que 
tenen amb la societat no es resol amb la 
privació de llibertat. Si no es recuperen 
els diners, per força aquesta societat 
anirà coixa en els serveis de benestar 
social per falta de liquiditat, uns serveis 
que, si es recuperessin els diners sos-
trets, serien menys deficitaris. 

PILAR PORCEL OMAR 
SABADELL 

Davant d’una tragèdia  
com la de l’Equador 

Un desastre de les característiques del 
terratrèmol de l’Equador posa en relleu 
la fragilitat de la condició humana da-
vant les forces de la natura. Sovint vivim 
distrets pensant que hem aconseguit 
una vida segura amb el nostre esforç i les 
nostres previsions. Sens dubte, cal llui-
tar per evitar al màxim qualsevol mal, 
però quan arriba, i és inevitable, de cop 
i volta som conscients que la vida és un 
do que es rep cada matí, cada instant. 

Davant d’una tragèdia d’aquest tipus 
ens sentim també impotents per com-
prendre el significat de tant patiment. 
Som davant d’un misteri que ens exigeix 
respondre a preguntes radicals sobre el 
significat de la vida, sobre el seu destí úl-
tim i sobre qui ens acompanya en el dolor, 
per exemple. 

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ 
GIRONA 

Tenim una imatge negativa 
sobre la vellesa? 

Sóc dels que pensen que, avui, la bellesa 
i la joventut són la meta suprema. Un cul-
te que és signe de la nostra època, la de la 
imatge. Em pregunto si valorem prou la 
saviesa de l’edat o, al contrari, l’amaguem 
i, per tant, marginem els nostres avis, com 
si fossin éssers passats de moda, que no 
entenen res i, a sobre, molesten... 

 La nostra societat moderna sembla 
que valora molt més la productivitat i la 
utilitat immediata que l’experiència, 
com a mare de la ciència. El respecte per 
la saviesa de l’edat, pels seus valors i con-
sells, sembla que ha desaparegut. 

Ara bé, com que sóc optimista de me-
na, m’agrada pensar que no som pocs els 
que som conscients que, tard o d’hora, 
ocuparem el lloc que ara ocupa la gent 
gran. I com diu el popular poema de Te-

odor Baró Surera El plat de fusta: “Tal fa-
ràs, tal trobaràs”. 

FRANCESC X. SOLÀ VILASECA 
BARCELONA 

Figo, premsa i masclisme 
Em sembla curiós que alguns mitjans 
s’esquincin les vestidures amb Luís Figo 
davant la resposta que va fer l’altre dia 
a una periodista catalana. Se’l titlla de 
masclista, i no els falta raó, ja que la res-
posta no em sembla la més adequada.  

Ara bé, el critiquen els mateixos mit-
jans que a la contraportada dels seus di-
aris hi fan aparèixer dones nues o que als 
seus portals web hi pengen vídeos que 
busquen més la morbositat que la notí-
cia. A mi utilitzar les dones com a reclam 
perquè augmentin el nombre de visites 
o perquè es comprin més diaris sí que em 
sembla masclisme. Però criticar Luís Fi-
go ven molt, i és més fàcil. 

JUAN MIGUEL BORDA FERNÁNDEZ  
BARCELONA 

Umberto Eco i els llibres 
Aquesta diada dels llibres de Sant Jordi 
és un bon moment per fer un homenat-
ge a Umberto Eco. Recordo quan es va 
publicar El nom de la rosa i com era de fà-
cil veure el llibre sota el braç de moltes 
persones al carrer, al metro, a l’autobús... 
Recordo també com va esdevenir un te-
ma de conversa més (llavors no hi havia 
WhatsApp i la gent parlava de viva veu). 
Qui més qui menys tothom l’havia llegit, 
l’estava llegint o n’havia sentit a parlar. 
També recordo que molts no havien arri-
bat a les primeres cent pàgines en el pri-
mer intent de lectura, però que més tard 
l’havien volgut tornar a agafar i havien 
aconseguit passar de les cent primeres 
pàgines i acabar-lo. 

Quan anys més tard van fer la versió 
cinematogràfica d’El nom de la rosa, pro-
tagonitzada per Sean Connery, el llibre 
encara es va popularitzar més. Els que no 
l’havien llegit s’hi van animar i encara 
d’altres el van tornar a llegir. Veure la 
pel·lícula a classe amb els alumnes de se-
cundària també ens va ajudar als profes-
sors a explicar aspectes molts diversos 
de l’època medieval, com la cultura als 
monestirs, la filosofia o la teologia, i va 
anar molt bé per després treballar sobre 
aquests aspectes. Al meu institut fins i 
tot vam fer un joc de taula que vam cre-
ar i dissenyar allà mateix. 

Ahir, dia de Sant Jordi, els seus llibres 
van tornar a ser a totes les llibreries i 
moltes parades l’oferien. Ell, que va ser 
un gran difusor cultural, estaria content 
de poder passejar aquesta diada per Ca-
talunya. En una cita, Umberto Eco va dir: 
“Els llibres són d’aquesta mena d’instru-
ments que, un cop van ser inventats, no 
s’han pogut millorar, simplement per-
què són bons. Com el martell, el ganivet, 
la cullera o la tisora”. 

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE 
TORROELLA DE MONTGRÍ

CARTES I MISSATGES

–Ui, nen, que has muntat una llibre-
ria? 
–Què va, Conxita, són els llibres que 
em vaig comprar ahir, aprofito ara 
que el bar està tranquil per anar lle-
gint... 
–Oh, i te’ls has de llegir tooots?! Ui, 
quina lletra més menuda... Espera, 
que em poso les ulleres. 
–No tinc escapatòria, perquè són de 
penya que conec: aquest de poesia és 
d’una col·lega de la carrera; aquest 
d’aquí són contes, d’un cosí segon per 
part de ma mare; aquest és de la cu-
nyada, premi de novel·la autoeròtica, 
aquest és del... 
–Aaara ho veig, que no són d’escrip-
tors de debò! Els escriptors de veritat 
que en fa, de dies, que surten a la te-
le i parlen a la ràdio i surten als més 
venuts! 
–Per a la seva seguretat, les seves crí-
tiques literàries no sortiran d’aquí, 
val? 
–Que ets beneit! Mira que et fumbré 
un cop de llibre, eh?  
–No, no, aquest no, que és fet a mà i es 
desmunta! Està plegat com un diari, 
veu? 
–Ai, ara que dius diari, porta’m els 
d’abans-d’ahir, que vull mirar una cosa.  
–Això, tinguem la festa en pau... Li 
deixo la pasta aquí i li vaig fent el ca-
fè, eh? 
–Aaah, això volia veure: no ho és pas, 
aquesta, la Romero! 
–Qui és la Romero? 
–Conxo, la dona del Felipe! Buèno, la 
d’abans, aquesta del diari és la d’ara. 
Oh, i les metxes que porta valen quar-
tos, eh? Sí que dóna, Panamà... 
–Vostè sabrà què diu, jo ja m’he per-
dut... 
–Té, home: “La parella de Felipe Gon-
zález, als papers de Panamà”. ¿A tu et 
sembla que és normal, això? Què vo-
len dir, amb “la parella”, que estan 
casats o que no estan casats? Tu què 
hi dius, nen? 

–Jo dic que d’aquests tòtems de la 
progressia que van amb el puro a la 
boca i un iot sota el cul ja no em sor-
prèn res.  
–Oh, i si en comptes de la del Felipe 
fos la del Pujol, aquí a primera plana 
seria, amb unes lletres com d’aquí a 
allà...  
–En això li he de donar la raó... La no-
tícia de l’empresa de la Botella va du-
rar dos dies, i d’aquesta de la dona 
del González demà ja no en parlarà 
ningú...  
–Oh i tant, la dona del Rajoy deu estar 
ben tranquil·la, si vol fer cap malesa... 
–Parlant de dones, llegeixi, llegeixi 
això... 
–A veure: “La CUP de Manresa obre 
el debat sobre com educar entorn de 
la menstruació”. Ai, mare, però 
què...? ¿Això són coses de dir, als dia-
ris? 
–Collons, Conxita, qualsevol diria 
que no ha tingut mai la regla, vostè! 
–Calla, beneit! Què has de saber, tu!  
–No em foti riure, que sóc un tio pe-
rò sóc una persona informada, eh? 
Pregunti’m, pregunti’m sobre la co-
pa vaginal!  
–Oi, oi, que ets pocavergonya! 
–Què! Als països empobrits és l’alli-
beració de moltes dones! Segur que a 
vostè també li hauria canviat la vida, 
quan era jove!  
–Mira, nen: ¿saps què m’hauria can-
viat la vida, a mi, quan era jove? Que 
la tia Pepa l’haguéssiu tingut els hò-
mens! Així a les cases hi hauria ha-
gut aigua corrent i tasses de vàter 
des de l’edat de pedra, i les dones no 
hauríem hagut de perdre la salut pu-
jant i baixant de les fonts tres vega-
des al dia amb els càntirs que t’esllo-
maven, i no ens hauríem fet malbé 
les mans amb l’aigua glaçada i el sa-
bó Lagarto i la lejía, i saps per què? 
Perquè els hòmens prehistòrics 
haurien inventat la rentadora abans 
que la roda! 

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

@diariARA          facebook.com/diariARA   @  cartes@ara.cat          Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona      Fe d’errades: opinio@ara.cat     
Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:

Marta Rojals
“Pregunti’m sobre  

la copa vaginal”

CAFÈ I PASTA
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Sant Cugat acull els nous veïns 
amb una aplicació de mòbil
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
ha creat una aplicació per a mòbil per fa-
cilitar l’arribada dels nouvinguts a la ciu-
tat. L’apli rep el nom d’Hola Sant Cugat i 
es dirigeix als prop dels 3.000 nouvinguts 
que cada any s’empadronen a la ciutat 
provinents d’altres llocs de Catalunya, de 

l’Estat o de països estrangers. A través de 
l’aplicació, el nou santcugatenc pot conèi-
xer quins serveis municipals hi ha a la ciu-
tat, així com informació sobre com empa-
dronar-se, com rebre atenció mèdica, com 
escolaritzar els fills, on buscar feina o com 
implicar-se en les entitats, entre d’altres. ESTILS

gairebé dotze anys i durant aquest 
temps els japonesos li han ensenyat 
tant a ella com a l’inrevés.  

“La cuina japonesa és molt sana, 
però tan sana com la catalana, per-
què totes dues són cuines que defen-
sen la qualitat, la frescor i la varietat 
dels productes”, assegura. Ara bé, 
també observa notables diferències 
entre la nostra i la japonesa. Qui-
nes? La cuina catalana és una cuina 
“sofregida, amb oli i amb greix” , i un 
xic més espessa de textures, amb 
“brous opacs, salses reduïdes” i, per 
acabar-ho d’adobar, “ens agrada su-
car-hi pa”. A la cuina japonesa “ge-

neralment fan brous lleugers, sabo-
rosos i gairebé transparents; fregits 
subtils; pastes d’arròs o de fajol. I les 
salses que tenen, dolces i picants, les 
serveixen per sucar-hi productes 
crus o adobats”. L’arròs sobretot fa 
la funció del “nostre pa de cada dia”, 
sosté Ruscalleda. 

Més algues 
El cap de cuina del restaurant Sus-
hibo, Napa Kuwana, i el seu direc-
tor, Arnau de Villasante, opinen que 
la cuina catalana hauria d’aprendre 
de la japonesa a “tallar millor els in-
gredients”. També “hauria d’utilit-

zar més les algues, gustoses i bones 
per a la salut”, i a utilitzar menys sal. 
En aquest punt, cal assenyalar que a 
l’hora d’afegir algues a la cuina, que 
seria una de les coses a seguir de la 
cuina japonesa, el seu ús ha de ser 
mesurat i controlat, perquè no ha de 
superar en un àpat el que càpiga en 
una o dues cullerades soperes. 

Kuwana també sosté que la lon-
gevitat dels japonesos es deu a la se-
va cuina, “amb poc greix, molta so-
ja, tofu, miso i altres aliments fer-
mentats que són molt bons per a la 
salut”. El cap de cuina de Sushibo 
també recorda que els habitants 
dels arxipèlags i illes del sud del pa-
ís, com Okinawa, “són els més lon-
geus”, i que allà –a més de les verdu-
res, l’arròs i els peixos– “tenen una 
dieta on el porc, preparat de formes 
diverses, és un element molt impor-
tant i no residual com en la resta del 
país”. Entre els vegetals més men-
jats al Japó, la ceba, la col, el porro, 
l’albergínia, la pastanaga i els naps 
són els més habituals. En canvi, el 
peix varia. “A Hiroshima, per exem-
ple, més aviat es consumeix peix 
blanc, mentre que a la zona de Tò-
quio, el maguro [tonyina] és més ha-
bitual”, explica. 

Respectar el producte 
D’altra banda, Guillermo Barri, di-
rector general de Sushi Shop, afirma 
que el respecte per la matèria pri-
mera també és una virtut japonesa 
que s’hauria d’imitar: “Al Japó, els 
sushimans tracten i treballen el peix 
amb moltíssima cura. És tot un art 
i la gent pot estudiar tres anys no-
més per aprendre a tractar-lo”. Pe-
rò Barri indica que als establiments 
Sushi Shop  no elaboren amb peix 
cru tots els sushis que preparen, 
perquè saben que “aquí hi ha gent a 
qui li fa cosa”.  

És per això que suggereixen co-
mençar amb un maki de tomàquet 
sec i formatge de cabra, un nigiri de 
salmó fumat… i fins i tot preparaci-
ons amb pollastre o gamba en tem-
pura per als que no vulguin assumir 
riscos! Dit amb altres paraules, la 
cuina japonesa exportada a Occi-
dent s’adapta “als gustos del mercat 
local”. “Per això les propostes amb 
foie o tòfona són de les que tenen 
més èxit entre els nostres produc-
tes”, diu Barri. 

Per acabar, els japonesos fan en-
tre tres i quatre àpats al dia. “Les cri-
atures, quatre: esmorzar, dinar, be-
renar i sopar”, afirma Vanessa del 
Valle. El cap de cuina de Sushibo, 
Nana Kuwana, sosté que l’àpat més 
important és el sopar, que es fa a les 
set de la tarda i que és el més copi-
ós. “L’esmorzar, de set a vuit, es fa 
amb arròs, sopa i peix, i el dinar, a les 
dotze, és lleuger”. Per contra, “els 
lluitadors de sumo només en fan 
dos al dia, molt copiosos, perquè ai-
xí guanyen més quilos”.e

LA CUINA JAPONESA 
Exemple d’alimentació 

saludable
La ingesta abundant de vegetals i peix  

fa d’aquesta dieta un bon exemple a seguir

La cuina japonesa té una 
tríada màgica formada per 
vegetals, peix i arròs, que 
fa que sigui considerada 
una de les més sanes del 

món. “De vegetals, els japonesos en 
mengen molts, fins i tot fermentats, 
que els serveixen per picar i fer ape-
ritius”, explica Vanessa del Valle, de 
l’Associació Gastronòmica Japone-
sa Kitsune. “Justament perquè els 
vegetals són omnipresents i la carn 
no tant, la cuina japonesa és més sa-
na”, diu. I això tenint en compte que 
l’àpat més important i copiós que fan 
és el sopar, cap a les set de la tarda. 

 Un exemple d’això són les dones 
que viuen a Okinawa, “les més lon-
geves del món, perquè la seva dieta 
està basada en arròs, verdures i peix, 
que cuinen al vapor, marinat, a la 
planxa o cru”, continua Del Valle.  

Aquí, al restaurant Sant Pau, de 
Sant Pol de Mar, la xef Carme Rus-
calleda explica com ella ha acabat 
adoptant, sense adonar-se’n, mane-
res i trucs culinaris de la cuina japo-
nesa. Ara no hi ha brou que faci que 
no tingui un tros d’alga kombu, per 
dir només un exemple senzill. El cas 
és que el seu restaurant de Tòquio té 

BARCELONA
TRINITAT GILBERT

Digestiva  
Brous 
lleugers i 
fregits suaus 
fan que sigui 
una cuina 
poc pesada

GETTY
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Els gegants de la Patum ballaran amb 
música de Bruce Springsteen per Corpus
Amb motiu del 150è aniversari dels ge-
gants vells de la Patum i el 125è aniversa-
ri dels nous, la seva comparsa ha organit-
zat diversos actes especials. El més des-
tacat serà a la plaça de Sant Pere de Ber-
ga, el diumenge de Corpus, en què els 
gegants faran un dels salts de Patum com-

pleta amb la música d’una cançó de Bru-
ce Springsteen, segons ha confirmat a 
l’ARA el cap de colla, Daniel Massana. 
L’equip del cantant ha cedit els drets de 
la cançó If I should fall behind per a aquest 
ball, i el director i compositor Sergi Cuen-
ca ha preparat un arranjament especial. CULTURA

L’art del  
segle XX segons  

el Museu 
Guggenheim
La pinacoteca de Bilbao analitza  

les avantguardes històriques a partir dels 
fons del centre de Nova York

Visitar una exposició al Museu Gug-
genheim de Bilbao implica mirar les 
obres d’art dins una altra obra d’art: 
els espais de Frank O. Gehry. L’ar-
quitecte canadenc és capaç de ma-
terialitzar els edificis més fantasi-
osos i de dissenyar espais més tradi-
cionals. Des de fa pocs dies es pot 
veure a les sales més clàssiques del 
museu l’exposició Panorames de la 
ciutat: l’escola de París, 1900-1945. 
L’espai és neutre, però l’omple una 
multitud només il·luminada amb 
llums de gas. Se sent música i un 
dring de copes. L’ambient és dens. 
Hi ha parelles que ballen, dones 
molt maquillades i que porten bar-
rets amb flors i homes amb copal-
tes. L’obra que obre el recorregut és 
Le Moulin de la Galette, el pri-
mer oli que va pintar Pablo 
Picasso durant la seva prime-
ra estada a París la tardor del 
1900. La capital francesa vi-
via un moment vibrant, esta-
va en ebullició, immersa en 
l’Exposició Universal. I la vi-
da nocturna de la ciutat, des-
inhibida i bohèmia, van dei-
xar fascinat el jove artista 
malagueny. 

Panorames de la ciutat: 
l’Escola de París, 1900-1945 
repassa els diferents movi-
ments artístics que van te-
nir París com a escenari fins al 
final de la segona Guerra 
Mundial, abans que Nova 
York es convertís en capital 
mundial de l’art contempo-
rani. La cinquantena 
d’obres que la formen pro-
venen totes del Museu Gug-

BILBAO
ANTONI RIBAS TUR

genheim de Nova York. Només mit-
ja dotzena són inèdites a Bilbao pe-
rò així i tot aquesta exposició és es-
pecial, ja que és la primera des de la 
renovació de l’acord amb la Solomon 
R. Guggenheim Foundation –que 
implica que el museu de Bilbao pre-
sentarà, durant els pròxims 20 anys, 
una exposició amb obres mestres de 
la col·lecció del museu de Nova York 
cada dos anys.  

A més de Le Moulin de la Galette, 
la mostra inclou un altre Picasso em-
blemàtic posterior, Mandolina i gui-
tarra (1932), i altres pintures i escul-
tures tan conegudes com Nu, d’Ame-
deo Modigliani; Adam i Eva, de Cons-
tantin Brancusi; Violinista, de Marc 
Chagall; Torre Eiffel vermella; de Ro-
bert Delaunay, i Paisatge (La llebre), 
de Joan Miró. “La mostra proposa 
noves maneres de veure aquestes 
obres, que mai s’esgoten”, diu la co-

missària de la mostra, Lauren 

03 

01 

Hinkson, conservadora adjunta de 
les col·leccions del Museu Guggen-
heim de Nova York. Hinkson també 
va destacar com “la cultura occiden-
tal es va reinventar en aquest entorn 
d’obertura”, la importància que 
aquest llegat va tenir per als artistes 
nord-americans de la segona meitat 
del segle XX i com aquestes obres 
també són un reflex de la història 
convulsa del segle XX. La pintura 
d’Yves Tanguy Aquí no s’atura el mo-
viment, exposada en l’àmbit del sur-
realisme, n’és un exemple molt ex-
plícit: hi ha un grup de les seves ca-
racterístiques formes òssies que 
semblen anar vestides de militars. A 

la dreta, una estructura rectangular 
plena d’òrgans i defensada per dues 
llances. Tot el conjunt representa la 
visió que l’artista tenia de l’horror del 
nazisme. “És una representació sur-
realista de les càmeres de gas”, va 
subratllar la comissària. 

Kandinski, un artista fundacional 
A més d’un ampli catàleg d’obres ex-
cepcionals, també d’artistes com 
Georges Braque, Juan Gris, Robert 
i Sonia Delaunay i Frantisek Kupka, 
la mostra és el reflex de l’afany 
col·leccionista de Solomon R. Gug-
genheim (1861–1949), dels seus gus-
tos i de la relació estreta que va 

Icones  
L’exposició 
inclou noms 
com Picasso, 
Modigliani, 
Chagall, 
Delaunay  
i Miró 
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Mor Miguel Picazo,  
el director de ‘La tía Tula’
El cineasta Miguel Picazo, guanyador del Go-
ya d’Honor del 1996, va morir ahir als 89 anys.  
Picazo va debutar el 1964 amb la seva obra 
més coneguda i aclamada, La tía Tula, una 
adaptació de Miguel de Unamuno i títol clau 
del Nuevo Cine Español dels 60. Com a actor 
se’l recorda pel seu paper de professor a Tesis.

La crítica premia Gemma 
Gorga i Martí Domínguez 
L’Asociación Española de Críticos Literarios 
va anunciar ahir a les Canàries els seus premis 
de la Crítica. En la modalitat en llengua ca-
talana han guanyat el valencià Martí Domín-
guez, amb la novel·la La sega (Proa), i la bar-
celonina Gemma Gorga, amb el recull Mur 
(Meteora).

01. Le Moulin 
de la Galette, de 
Pablo Picasso. 
SUCCESSIÓ PICASSO  

02. Torre Eiffel 
vermella, de 
Robert 
Delaunay. 
MUSEU SOLOMON R. 

GUGGENHEIM, NOVA YORK  

03. Rei de reis, 
de Constantin 
Brancusi.  
MUSEU SOLOMON R. 

GUGGENHEIM, NOVA YORK 

04. Aquí no 
s’atura el 
moviment, 
d’Yves Tanguy. 
SUCCESSIÓ YVES TANGUY  

05. Ròmul i 
Rem, 
d’Alexander 
Calder.  
MIGUEL TOÑA / EFE

l’any 1952. “Solomon Guggenheim 
estava assessorat per l’artista abs-
tracta alemanya Hilla Rebay i tots 
dos van viatjar per tot Europa com-
prant obres per a la col·lecció per-
manent. Van arribar a París als anys 
30, on Hilla Rebay havia organitzat 
moltes visites a tallers amb artistes 
clau de l’Escola de París, com Albert 
Gleizes i Robert Delaunay. Fins i tot 
van passar pel taller de Georges Bra-
que, però la història diu que a Solo-
mon Guggenheim no li va interessar 
el seu estil i no li va comprar res”, 
va recordar la comissària. 

Marc Chagall és un altre dels ar-
tistes amb qui Guggenheim va tenir 
una relació estreta. “Era un gran ad-
mirador seu, malgrat que la seva 
obra és molt figurativa i contradiu 
els fonaments inicials de la col·lec-
ció del museu Guggenheim, que era 
la pintura abstracta. A Solomon 
Guggenheim li agradava molt l’estil 
de Chagall, la seva història personal 
i les seves idees sobre com la inter-
pretava. I això el va portar a com-
prar-li més d’una dotzena de pintu-
res i dues dotzenes d’obres sobre pa-
per”, va explicar Hinkson, abans de 
revelar la història de l’inoblidable 
Violinista, també nomenat Violinis-
ta verd. “Tenim molta correspon-
dència als arxius on Solomon i Cha-
gall parlen d’aquesta pintura tan im-
portant. Chagall es resistia molt a 
deixar-la marxar perquè era un obra 
molt important de la segona estada 
que havia fet a París, però finalment 
l’hi va vendre als anys 40. A banda de 
ser una obra important, el Violinista 
té una forta càrrega emotiva, ja que 
quan Chagall vivia a París s’enyora-
va de la seva terra i en aquesta pintu-
ra va evocar el folklore rus i jueu. A 
més, aquest oli es va poder veure a 
la Pedrera el 1999 dins l’exposició 
Marc Chagall: tradicions jueves.  
 
Col·leccionista de Brancusi i Calder 
Pel que fa a l’escultura, la mostra in-
clou tres peces cabdals, que recor-
den com Guggenheim –que d’entra-
da només col·leccionava pintura– 
va començar a adquirir treballs en 
tres dimensions. Es tracta de Feti-
llera, Adam i Eva i Rei de reis, de 
Constantin Brancusi. “Les va com-
prar en vida de l’artista i les va tri-
ar juntament amb ell”, va explicar 
Lauren Hinkson. Les peces havien 
de formar part d’un Temple de Me-
ditació que el maharaja Yeshwant 
Rao Holkar d’Indore va encarregar 
a l’artista i que no es va realitzar. 

La peça d’Alexander Calder que 
ha viatjat a Bilbao, Ròmul i Rem, fe-
ta amb filferro, també té un lligam 
extra amb la col·lecció Guggenheim: 
l’artista la va crear el 1928 i un any 
després la va destruir. Però no la va 
llençar i la va refer als anys 60, quan 
preparava la retrospectiva que el 
museu de Nova York li va dedicar els 
anys 1964 i 1965.e

02 Mor Esteve Polls, degà 
del teatre català

jar el 2006, i el 2007 Polls enca-
ra va portar al TNC un muntatge 
d’El poema de Nadal, de Josep 
Maria de Sagarra i va afirmar que 
havia aconseguit entrar al teatre 
públic català “després de deu 
anys d’una lluita acarnissada per 
pujar a un escenari”. El director 
Sergi Belbel, que aleshores diri-
gia el TNC, va considerar la pro-
gramació d’aquell espectacle 
com un homenatge a una figura 
“històrica” del teatre català. Jo-
sep Maria de Sagarra és l’autor 
amb què Polls va debutar el 1952, 
amb L’amor viu a dispesa –l’autor 
el va arribar a qualificar d’“aquest 
carall de Polls”–. El 2010, quan ja 
tenia 88 anys, va dirigir al Romea 
la farsa Jugant amb Molière, i 
l’any següent va rebre el premi 
Arlequí. 

La trajectòria teatral d’Esteve 
Polls va arrencar durant la post-
guerra en el teatre d’aficionats, 
fins que es va professionalitzar 
amb L’amor viu a dispesa. Va di-
rigir la Companyia Maragall, que 
era titular del Romea, i va fundar 
la seva, Teatre Experimental de 
Barcelona. Als anys 60 va treba-
llar a Madrid i a mitjans d’aquella 
dècada va marxar a l’Amèrica 
Llatina amb la seva dona, l’actriu 
Montserrat Salvador, on va 
col·laborar en la creació de les 
companyies nacionals de Colòm-
bia i Costa Rica. D’aquells anys en 
guardava els millors records. Va 
tornar a Catalunya el 1973 i es a 
fer càrrec del Teatre Popular de 
Barcelona Cia. Àngel Guimerà, 
que tenia la seu al desaparegut 
Teatro Español.e

A més de director, Esteve Polls va ser un dels actors del muntatge 
d’El poema de Nadal al TNC el 2007. TONI TORNILLAS / TNC

Va descobrir Núria Espert i Julieta 
Serrano i va dirigir més de 400 obres

A partir d’ara a Catalunya, el dia de 
Sant Jordi, el sector teatral recorda-
rà la mort d’un gran autor universal, 
William Shakespeare, i la d’un de-
gà de l’escena catalana: l’actor i di-
rector Esteve Polls, que va morir 
ahir al matí als 93 anys. Entre les fi-
tes de la seva llarga trajectòria hi ha 
la d’haver descobert dues grans ac-
trius catalanes, Núria Espert i Juli-
eta Serrano. A més, Vicky Peña va 
debutar a les seves ordres el 1974 en 
un muntatge de l’obra de Goldoni El 
criat de dos amos. També com a di-
rector va dirigir el primer clàssic en 
català autoritzat per la censura 
franquista, Juli Cèsar, de Shakespe-
are, l’any 1957. En total va dirigir 
més de 400 obres al llarg de més de 
60 anys, de grans autors universals 
com Eurípides, García Lorca, Gorki, 
Racine, Olmi, Sartre, Guimerà, Ib-
sen, Calderón, Pirandello i Claudel. 

Esteve Polls considerava la seva 
vida com “una barreja entre el dra-
ma i la comèdia”. Les últimes dèca-
des de la seva vida van ser ombrívo-
les en el terreny professional: va es-
tar molt absent de l’escena catalana 
i es va lamentar de la falta d’opor-
tunitats que li oferien. “El país no va 
fer res per ell; els últims anys de la 
seva vida se’l va oblidar”, va criticar 
ahir l’escriptor i dramaturg Jordi 
Coca en una entrevista concedida a 
Catalunya Ràdio. Esteve Polls es va 
retirar l’any 1995 i tres anys després 
va rebre la Creu de Sant Jordi. L’As-
sociació d’Actors i Directors Profes-
sionals de Catalunya el va homenat-

BARCELONA
A.R.T.

mantenir amb molts dels artistes 
als quals va comprar obres, directa-
ment al seus tallers a París i també 
arreu d’Europa. Un dels casos més 
destacats és el de Vasili Kandinski, 
que està considerat com un artista 
fundacional de la col·lecció. L’expo-
sició inclou els olis Formes caprici-
oses, Pintura groga i Al voltant del 
cercle, però tenen més d’un cente-
nar de peces seves.  

La formació de la col·lecció Gug-
genheim es remunta als anys 20 i la 
fundació que porta el seu nom va ser 
creada el 1937. Dos anys després va 
obrir el Museu de la Pintura no Fi-
gurativa. El Guggenheim va obrir 

05 
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           EQUIP                                                                                                              PT 

1       Barça                                                                                                            82 
2      Atlètic de Madrid                                                                             82 

3        Reial Madrid                                                                                                   81 

4      Vila-real (-1)                                                                                         60 
5        Athletic Club (-1)                                                                                        54 
6       Celta de Vigo (-1)                                                                                      54 

7        Sevilla (-1)                                                                                                       49 

  8      Las Palmas                                                                                                      43 

 9     València (-1)                                                                                         43 

10    Màlaga                                                                                                                42 

 11    Eibar                                                                                                                      42  

12    Reial Societat (-1)                                                                                     41 

 13    Betis (-1)                                                                                                           41 

 14   Deportivo                                                                                                         39 

 15   Espanyol                                                                                                   37 
 16    Rayo Vallecano                                                                                           35 

 17    Granada (-1)                                                                                                   33  

 18   Sporting de Gijón                                                                                      32 

 19    Getafe (-1)                                                                                                      31 

20   Llevant (-1)                                                                                            28 

Classificació

Lliga BBVA - 35a jornada 
Las Palmas - Espanyol                                                                  4 - 0 

Rayo - Reial Madrid                                                                            2 - 3 

Atlètic de Madrid - Màlaga                                                            1 - 0 

Barça - Sporting                                                                                 6 - 0 

Eibar - Deportivo                                                                                  1 - 1 

Llevant - Athletic Club                                                               12.00 

Sevilla - Betis                                                                                     16.00 

Getafe - València                                                                          18.15  

Vila-real - Reial Societat                                                          20.30 

Celta de Vigo - Granada                                               Demà 20.30

Resultats

Un Barça de dues cares va golejar 
l’Sporting al Camp Nou i es manté líder 
de la Lliga. Un gol matiner de Leo Mes-
si, quatre dianes de Luis Suárez –dues 
de les quals, de penal– i una altra pena 
màxima transformada per Neymar van 
permetre que els blaugranes sumessin 
els tres punts (6-0). Uns tres punts que 
fa escassament un mes semblaven un 
tràmit però que ara cal suar tant. 
L’equip va sumar la segona victòria con-
secutiva tot i que no va acabar de con-
vèncer pel joc, sobretot a la primera 
meitat. “Hem jugat massa lents”, va ad-
metre Luis Enrique sobre el primer 
temps. A falta de tres jornades, els blau-
granes segueixen depenent d’ells ma-
teixos per revalidar el campionat. 

El Barça va guanyar però no va esva-
ir els dubtes contra un rival que venia 
a l’estadi conscient que tenia poca co-
sa a fer i que va estar a punt de donar un 
ensurt als més de 77.000 aficionats que 
van anar-hi malgrat la pluja que havia 
caigut als instants previs. L’Sporting vi-
atjava a Barcelona conscient que aques-
ta no era la seva guerra, fins al punt que 
Abelardo Fernández va decidir reservar 
alguns dels habituals, sobretot els que 
estaven amenaçats de targeta, perquè 
estiguessin a punt per al següent partit 
de Lliga, que és on els asturians es ju-
guen la permanència. Només a la repre-
sa, amb un equip més precís i amb l’apa-
rició de Messi com a assistent i de Suá-
rez de rematador, el Barça va poder res-
pirar tranquil i assegurar-se el triomf. 
Va ser un partit marcat, a més a més, per 
l’actuació arbitral de Clos Gómez, que 
va assenyalar fins a tres penes màximes 
a l’àrea de l’Sporting –dues d’elles rigo-
roses– que els locals, aquesta vegada, no 
van desaprofitar, i que va concedir a 
Suárez el primer gol malgrat que l’uru-
guaià estava en fora de joc abans de re-
bre l’assistència. 

Messi i Suárez 
endolceixen la diada 

al Camp Nou

avantatge els blaugranes van desaparèi-
xer, malgrat que un Neymar erràtic tin-
gués ocasions més que clares per sen-
tenciar abans de marxar al vestidor. 

El brasiler va evidenciar que segueix 
tenint problemes amb el joc, i també fí-
sics. A Ney se li ha acabat la màgia de 
cop. Ja no se’n va dels jugadors, és lent 
en el cos a cos, li falta canvi de ritme, 
idees quan té la pilota i desequilibri amb 
els defenses rivals. Per si fos poc, també 
es va quedar sense punteria en tres un 
contra un amb el porter. Només va po-
der marcar de penal, i per poc, ja que la 
pilota, centrada, va estar a punt de refu-
sar-la Cuéllar amb els peus. 

Al primer temps els blaugranes van 
perdre el nord. Es va tornar a veure 
aquell equip que només va ser capaç de 
sumar un punt de dotze possibles. Era 
el mateix pecat: més possessió de la pi-
lota, però una possessió estèril, sense 
dominar el joc, sobretot al mig del 
camp, contra un Sporting ben ordenat 
que cada vegada s’atrevia més a sortir. 

Un partit incòmode 
L’equip tenia problemes per moure la 
pilota amb criteri, per agafar-la i con-
trolar el tempo del partit. Al Camp Nou 
es van tornar a perdre pilotes per preci-
pitació, per passar-la on no hi havia nin-
gú. I els asturians haurien pogut fer 
molt de mal amb els contraatacs gràci-
es a la velocitat d’homes com Guerrero 
o Halilovic, les puntes de llança que sor-
tien a l’esprint cada vegada que l’Spor-
ting recuperava una pilota a la zona de 
construcció local. Bravo va salvar un xut 
a boca de canó d’Álex Menéndez, que 
després va rematar des del segon pal als 
núvols. I per acabar, Piqué va salvar el 
gol sobre la línia refusant amb el costat 
un tir creuat que havia superat el porter 
i Mascherano. 

El descans li va anar de meravella al 
Barça, que va poder endreçar les idees 
i sortir a jugar amb el cap més clar. Ser-
gi Roberto va quedar-se a la banqueta 
per molèsties al turmell i Piqué va ser 

Un Barça de dues cares millora a la segona part i goleja l’Sporting per 
mantenir el liderat a la Lliga tot i que no acaba d’esvair els dubtes sobre el joc

La diada de Sant Jordi porta mals re-
cords al Barça, sobretot en competici-
ons europees. Però ahir era dia de Lliga. 
La pluja d’abans del partit i l’inici fred 
dels de Luis Enrique van fer posar la por 
al cos a més d’un. Qualsevol golejada per 
6-0 emmascara els problemes del joc. I 
en efecte, l’equip de la segona part no va 
tenir res a veure amb el de la primera. 
Però és que durant els primers 45 mi-
nuts ben pocs s’haurien atrevit a dir que 
l’equip s’hi estava jugant la Lliga. 

Amb Aleix Vidal castigat a la graderia 
i Sergi Roberto al lateral, el Barça es va 
trobar amb un gol a favor abans del 
quart d’hora de joc, quan Leo Messi va 
aprofitar que el porter Cuéllar va sor-
tir a buscar bolets. I amb aquell mínim 
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substituït pels seus problemes al maluc. 
Els primers minuts de la represa van ser 
igualment freds, però les línies estaven 
més juntes. L’Sporting ja no es va atre-
vir a sortir al contraatac i els asturians 
cada vegada estaven més aculats a la se-
va àrea. El Barça ho va saber llegir bé i 
Messi va disfressar-se d’assistent per 
posar màgia al Camp Nou i fer anar de 
corcoll la defensa visitant. Va millorar 
la pressió, Rakitic el va ajudar en les pèr-
dues i Iniesta s’oferia a la banda esquer-
ra per combinar de seguida amb Jordi 
Alba o mirar d’assistir per a les incorpo-
racions de Suárez i Neymar. Així que va 
entrar el segon gol, amb una obertura de 
Messi, una assistència d’Iniesta i una 
rematada creuada de Suárez, es va aca-
bar el partit. Després van venir els gols 
de penal i la sensació que l’equip s’havia 
alliberat. També Neymar, que es va 
atrevir amb alguns retalls, tot i que el 
brasiler encara no rutlla. “Sóc optimis-
ta, veient l’equip”, va sentenciar Luis 
Enrique. La Lliga depèn del Barça.e

Esports

HOMENATGE A QUINI  
El Barça va entregar a 

l’exjugador Quini, ara delegat  

de l’Sporting, l’escut d’or  
i brillants del club. 

LLETRES AL CAMP   
Com cada Sant Jordi, el club va 

convidar escriptors com Pep Puig, 
Empar Moliner, Xavier Bosch, Andreu 

Carranza i Tània Juste a la llotja.

EL FEMENÍ VISITA EL CUER 
El Barça femení visita el cuer de la Lliga, 
el Collerenc (12 h), sense la portera Laura 

Ràfols, lesionada. El líder, l’Athletic, 
visita abans l’Espanyol (11.45 h).

Luis Suárez celebrant un dels seus 
gols contra l’Sporting al Camp Nou. 
ALBERTO ESTÉVEZ / EFE 
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El Madrid i l’Atlètic pateixen però no fallen
racterístic pocs minuts després. 1-0, i tres 
punts al sarró. És el desè cop a la Lliga 
que els matalassers repeteixen aquest re-
sultat. Els de Simeone, però, van haver de 
suar de valent per desbloquejar l’ordena-
da defensa d’un Màlaga que va acabar el 
partit fent patir Oblak. L’Atlètic va dur la 
iniciativa de bon inici, i encara que s’aca-
bava mostrant erràtic en els metres fi-
nals, va obligar el Màlaga a replegar-se a 
la seva àrea durant bona part del partit.  

Els andalusos, desacomplexats quan 
recuperaven la pilota, no van evitar que 
Correa, als 60 minuts, enviés una pilo-
ta que va desviar Albentosa al fons de 
la xarxa. El va celebrar Simeone, que va 
ser expulsat al descans per haver llançat 
una pilota a la gespa quan ja n’hi havia 
una altra en joc, i podria ser sancionat. 
A Madrid no fallen.e

Una remuntada agònica i un triomf 
ajustat contra un conjunt rocós. Així 
van solucionar ahir el Madrid i l’Atlè-
tic els dos compromisos respectius con-
tra el Rayo i el Màlaga. Tot i que van pa-
tir més del que s’esperava, cap dels dos 
va fallar a les seves cites, i mantenen el 
pols per la Lliga.  

El primer a fer-ho va ser el conjunt de 
Zidane, que va deixar Ramos i Modric a 
la banqueta, encara que va haver d’acu-
dir al croat per rescatar els seus homes 
en un moment de màxima necessitat. I 
és que el Rayo, en un inici fulgurant, va 
situar-se 2-0 gràcies als gols d’Embar-
ba i Miku. La diferència hauria pogut ser 
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FC Barcelona
ENTRENADOR: Luis Enrique Martínez

Bravo, Roberto (Alves, 46’), 
Mascherano, Piqué (Bartra, 
65’), Alba, Busquets, Iniesta, 
Rakitic (Arda, 74’), Messi, 
Suárez i Neymar

JUGADORS
Cap 
 

TARGETES

Cap

Cuéllar, Vranjes, Hernández, 
Lichnovsky, Isma (Canella, 
69’), Mascarell, Rachid, Pérez 
(Sanabria, 63’), Halilovic, Álex 
i Guerrero (Castro, 74’)

JUGADORS 

Sporting de Gijón
ENTRENADOR: Abelardo Fernández

ESTADI: Camp Nou ■ NOMBRE D’ESPECTADORS: 77.299 ■ ÀRBITRE: Carlos Clos Gómez (Aragonès)

Vranjes (25’ i 84’), 
Hernández (71’) i 
Halilovic (84’)

TARGETES

Vranjes (84’)

6
Messi (12’), 
Suárez (64’, 74’, 
77’ i 88’) i 
Neymar (85’) 

GOLS
Cap 
 
 

GOLS

0

Què estàs 
disposat a fer 

per la Lliga?

Falten 3 jornades. 270 minuts. 9 
punts. I el Barça encara lidera la 
classificació. Ser campió és a les se-
ves mans. Si guanya als camps del 
Betis i el Granada i no falla en el der-
bi contra l’Espanyol al Camp Nou, 
serà campió facin el que facin l’Atlè-
tic i el Madrid. Ja poden golejar, ai-
xecar partits o fer trampes. Si el Bar-
ça guanya aquests tres partits, la Lli-
ga serà seva. 

Però què està disposat a fer, el 
Barça, per guanyar la Lliga? L’actu-
ació contra l’Sporting no va ser bo-
na, malgrat els sis gols. Després de la 
derrota injusta contra el València i 
el bany de gols contra el Deportivo, 
semblava que la fera s’havia tornat a 
despertar. Però contra un Sporting 
amb suplents que lluita per no bai-
xar, l’equip de Luis Enrique va jugar 
amb un ritme baix amanit de forma 
puntual amb bons atacs, errades ar-
bitrals favorables al Barça i esgarra-
pades del trident. Un partit discret 
contra un mal equip. El Barça va 
guanyar perquè s’anomena Barça, 
no per ser millor. Què està disposat 
a fer, el Barça, per guanyar la Lliga? 
Només això? N’hi haurà prou? 

El Madrid, sense jugar bé, va aixe-
car un 2-0 a Vallecas. L’equip de Zi-
dane encara no té identitat, no juga 
gaire bé, però qui dia passa any em-
peny. Juga amb caràcter, guanya 
amb individualitats i segueix a un 
punt. I l’Atlètic, patint, tampoc va 
fallar. ¿Sabeu què està disposat a fer 
l’Atlètic per ser campió? Tot. Sime-
one ho va demostrar. Va trepitjar els 
codis morals de l’esport, va jugar 
brut. Va perdre temps amb una pilo-
ta llançada al camp per tallar un atac 
del Màlaga. No li importa res a ban-
da de guanyar. Amb rivals disposats 
a recórrer a la part fosca de l’esport 
per guanyar, al Barça li caldrà ser fi-
del a si mateix més que mai: joc, es-
pectacle, atac. Contra l’Sporting va 
guanyar sense ser ell mateix. Que-
den tres finals. I per ser campió cal-
drà que tot l’equip segueixi l’exem-
ple de Suárez. Ell sempre ho dóna 
tot. Mai no s’amaga.e

CAP 
D’ESPORTS

TONI PADILLA

més gran, però Keylor va aparèixer per 
salvar un equip que semblava que s’aco-
miadava del tren de la Lliga. Els blancs, 
però, van apel·lar al seu orgull i van cap-
girar el marcador amb dos gols de Bale 
i un altre de Lucas Vázquez. 

L’exjugador blanc-i-blau va entrar al 
camp per substituir Benzema, que va 
haver de retirar-se del camp al minut 41 
amb molèsties a la cuixa. “Ho valora-
rem, però de moment puc dir que no és 
un cop”, va alertar un Zidane preocupat, 
que va reconèixer, això sí, que espera 
que pugui jugar dimarts contra el Man-
chester City.  

Correa manté l’esperança 
Si el Madrid va necessitar un dels seus re-
cursos, les remuntades al contracop, 
l’Atlètic en va fer valer un altre de ben ca-
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silers, holandesos, suecs o camerune-
sos. La nòmina de davanters ha sigut va-
riada i això que durant uns quants anys 
la figura del nou clàssic va desaparèixer. 
Johan Cruyff va eliminar el rematador 
instal·lat a l’àrea, i va apostar per fut-
bolistes que arribessin per sorpresa a la 
porteria rival, dificultant d’aquesta ma-
nera les tasques defensives de l’opo-
nent. Després de tres anys d’èxit amb 
aquest model d’aparent caos, el mateix 
holandès va fitxar Romário, un mag 
amb barret de copa només a 
l’àrea, que va viure l’última tem-
porada d’or del Dream Team. Al 
brasiler el va succeir la seva an-

títesi, Meho Kodro. Després va arribar 
la potència imparable de Ronaldo, l’ele-
gància desesperant de Patrick Kluivert 
i l’astúcia infantil de Javier Saviola. Pe-
rò no va ser fins que va arribar el caràc-
ter indomable de Samuel Eto’o que el 
Barça va començar a guanyar Champi-
ons. A Eto’o el va suplir l’arrogant deï-
tat d’Ibrahimovic, humanitzat i vulga-
ritzat a Barcelona sota l’ombra de Mes-
si. Guardiola retrocedia vint anys enre-
re per fer un salt endavant. L’argentí era 

el nou, fals i omnipre-
sent, i la profunditat del 
nouvingut Villa atacava 
sempre des de la banda.  

Suárez es converteix en el segon jugador, després 
de Messi, que supera els 50 gols en una temporada

BARÇA

Pel Camp Nou han passat sempre els mi-
llors. Especialment quan es tracta de da-
vanters. Des de l’eclosió de La Masia a 
la dècada dels 90, el Barça s’ha nodrit de 
futbolistes de la casa per formar la co-
lumna vertebral, generació rere genera-
ció, però el gol, deixant Messi a banda 
per la seva condició de futbolista total, 
menja a part. El gol es fitxa perquè mar-
ca la diferència. Al preu que sigui, com 
amb Suárez, un home capaç de marcar 
vuit gols en quatre dies. I dedicar un gol 
a l’Associació Catalana de Trastorns 
Metabòlics Hereditaris (PKU), tal com 
va prometre a la Candela, una nena de 
dos anys, durant l’acte en què va ser pa-
drí del llibre de relats solidaris que aju-
da aquesta causa. Un acte en què Suárez 
va plorar. Pocs dies després, Suárez es 
coronava rei dels golejadors. Ja ha fet 54 
gols. Només Messi n’ha marcat més en 
una sola temporada: 73 la 2011/12. 

Durant l’últim quart de segle han 
desfilat pel Camp Nou els millors espe-
cialistes del món. Estilistes refinats, re-
matadors voraços o prodigis físics. Bra-

BARCELONA
ALBERT LLIMÓS / TONI PADILLA ‘Killer’  

de ‘killers’

I, finalment, va aterrar Luis Suárez, 
que al cap de pocs mesos de convivència 
amb Messi va recuperar el seu lloc ori-
ginal, una mutació natural producte de la 
seva química personal, sense imposici-
ons tècniques ni decisions preses en un 
laboratori. El killer entre killers és l’uru-
guaià, que amb els quatre gols contra 
l’Sporting va superar els 50 gols durant 
una temporada, una xifra reservada fins 
ara a Messi. A més, supera la seva millor 
marca (49 amb l’Ajax la temporada 
2009/10) i es postula per guanyar la Bo-
ta d’Or amb els seus 34 gols, en superar 
els 31 gols de Cristiano (Madrid) i Jonas 
(Benfica). Si a Riazor havia superat els re-
gistres de Ronaldo, que la temporada 
1996/97 va arribar als 47 gols en 49 par-
tits, contra l’Sporting va igualar el per-
centatge del brasiler respecte als gols to-
tals de l’equip: 33%. “El Pitxitxi? Si arri-
ba, benvingut, però no és cap obsessió”, 
deia Suárez, que admetia: “Mai havia 
marcat 8 gols en 2 partits seguits, ni en els 
entrenaments”. Sigui com sigui, ja ha 
marcat 17 gols més que Eto’o en el seu 
millor any, i 21 més que Romário l’any en 
què la seva targeta de presentació van ser 
tres gols, amb tres gols a passada de 
Guardiola.e

 

32 
GOLS 

 

47 
PARTITS 

 

123 
GOLS DE 
L’EQUIP 

 

26% 
ROMÁRIO

Romário 
Temporada 1993/94
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49 
PARTITS 
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GOLS DE 
L’EQUIP 

 

33% 
RONALDO 

Ronaldo 
Temporada 1996/97

 

36 
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52 
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GOLS DE 
L’EQUIP 

 

23% 
ETO’O 

Eto’o 
Temporada 2008/09

 

53 
GOLS 

 

49 
PARTITS 

 

161 
GOLS DE 
L’EQUIP 

 

33% 
SUÁREZ 

Suárez 
Temporada 2015/16
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Un Neymar ofuscat troba 
premi en la insistència

capcot de les tres clares ocasions que va 
desaprofitar. No va ser fins a l’esclat de 
rauxa final que va contagiar-se de l’estat 
de gràcia dels seus companys i va dispo-
sar d’uns últims minuts enèrgics en què 
va assumir responsabilitats i va arribar 
a forçar dues penes màximes. La sego-
na li va correspondre, i no va fallar.  

El segon jugador amb més minuts 
Més enllà del desgast que puguin provo-
car els viatges al Brasil, Neymar pot es-
tar acusant l’elevat nombre de minuts 
que acumula aquest curs: 4.133. Només 

el supera Suárez. Ahir se’l va veure aju-
dant en tasques defensives en el tram fi-
nal, però va seguir negat en atac: cons-
tant en les conduccions en diagonal pe-
rò massa lent en la definició. Hi va posar 
ganes, però no li va sortir gairebé res. 

En canvi, Messi va mostrar una versió 
molt diferent. Estava més encès i va mi-
llorar la seva participació en anteriors 
partits jugant de 9. De les botes de l’ar-
gentí van néixer dues de les clares oca-
sions que va tenir el brasiler, que va de-
mostrar que, quan s’està ofuscat, es po-
den errar les oportunitats més clares. Sol 
davant Cuéllar, va acusar uns dubtes que 
no tenia a principi de curs. Les dues acci-
ons van generar murmuris de dubte al 
Camp Nou, que més endavant va acabar 
corejant el seu nom i premiant la seva in-
sistència. “Tots podem estar millor o pit-
jor, però ho està intentant. Neymar té 
molta personalitat, és un jugador top per-
què, tot i no estar encertat, segueix fent 
les coses que fa sempre: xuta un penal, 
pressiona després d’una pèrdua... Altres 
s’haurien amagat”, va defensar-lo Luis 
Enrique en roda de premsa. 

Amb dos gols en els últims cinc par-
tits i set duels sense repartir cap assis-
tència, Neymar viu una de les pitjors rat-
xes en aquests registres de tot el curs. El 
seu rostre i l’actitud li van canviar lleu-
gerament en l’últim quart d’hora, quan 
va mostrar-se més actiu i va poder cele-
brar, per fi, el seu gol. Amb el partit ja 
sentenciat, l’equip va intentar buscar-lo 
amb més freqüència, i fins i tot Messi va 
contribuir a la causa cedint-li el llança-
ment del tercer penal. El brasiler vol tor-
nar a assenyalar el cel.e

Neymar celebrant emocionat el gol de penal contra l’Sporting. LLUÍS GENÉ / AFP

El brasiler provoca dos penals i en transforma un

No va defugir cap pilota, però ahir tam-
poc va ser la nit de Neymar. Tot i marcar 
de penal al tram final, segueix sense re-
cuperar el somriure i el joc alegre que 
va exhibir mesos enrere. Als metres fi-
nals, el brasiler segueix arrossegant una 
manca d’encert i de determinació que 
confirmen que no passa pel nivell de mà-
xima confiança. Ahir ho va demostrar 
posant-se les mans a la cara i marxant 

BARCELONA
R.R.

El Bayern venç 
discretament  
a Berlín (0-2)

BUNDESLIGA

Entre la semifinal de Copa guanyada di-
marts i l’anada de la semifinal de Cham-
pions al Calderón, el Bayern va deixar el 
títol de Bundesliga vist per a sentència. 
Després de fer la migdiada a Berlín du-
rant tot el primer temps, un bon gol 
d’Arturo Vidal tot just començar la re-
presa va servir a l’equip de Pep Guardi-
ola per encarrilar el triomf contra el 
Hertha (0-2) i posar la copa de campi-
ons ben a tocar. Si dissabte que ve els ba-
varesos vencen a Munic el Gladbach, 
s’adjudicaran el quart títol de Lliga con-
secutiu, un fet sense precedents a Ale-
manya. Ahir només el triomf del Dort-
mund a Stuttgart (0-3) va ajornar la fes-
ta. Amb Lahm i Bernat al sofà de casa, 
Javi Martínez, Ribéry, Xabi Alonso, Ala-
ba i Coman a la banqueta i una defensa 
inèdita, el Bayern va provar de tirar en-
davant la jornada sense dissimular que 
té l’Atlètic entre cella i cella. El ritme de 
joc va ser ben baix davant un Hertha vo-
luntariós. Tot i que Thiago va tenir una 
gran ocasió, no va ser fins a l’encert de 
Vidal i el golàs de Costa que el partit va 
agafar volada. A punt de fer història, el 
Bayern de Guardiola va completar un 
matx que s’oblidarà aviat.e 

BERLÍN
ISAAC LLUCH
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enbreu

           EQUIP                                                                                                              PT 

  1      Leganés                                                                                                             60 

  2      Alabès                                                                                                                 58 

  3      Nàstic                                                                                                           54 

 4      Oviedo                                                                                                                 53 

  5      Elx                                                                                                                   53 

 6      Girona                                                                                                          52 
  7      Saragossa (-1)                                                                                              52 

  8      Alcorcón                                                                                                            52 

9        Còrdova (-1)                                                                                                    51 

 10    Osasuna (-1)                                                                                                  50 
 11    Tenerife (-1)                                                                                                  49 

12    Mirandés (-1)                                                                                                48 

 13    Lugo (-1)                                                                                                           47 

 14   Valladolid (-1)                                                                                              45 

 15    Numància (-1)                                                                                              43 

16   Osca                                                                                                                      39 
 17   Mallorca (-1)                                                                                          39 

 18    Ponferradina                                                                                                 38 
 19    Almeria (-1)                                                                                                    37 

20   Llagostera                                                                                              33 
21    Albacete                                                                                                            32 

 22    Bilbao Athletic (-1)                                                                                  28

Classificació

Llagostera - Nàstic                                                                        1 - 1 

Albacete - Girona                                                                              0 - 3 

Leganés - Ponferradina                                                                 3 - 0 

Oviedo - Osca                                                                                         0 - 1 

Alabès - Elx                                                                                            0 - 0 

Osasuna - Valladolid                                                                     12:00 

Còrdova - Tenerife                                                                         17:00  

Almeria - Bilbao Athletic                                                            17:00   

Mirandés - Numància                                                                   17:00  

Lugo - Mallorca                                                                               17:00  

Saragossa - Alcorcón                                                                    19:15 

Resultats

El Manchester 
United, finalista 
de la Copa anglesa

Futbol

El Manchester United jugarà la final 
de la Copa anglesa després de vèn-
cer en les semifinals l’Everton (1-2). 
Un gol de Smalling en pròpia porte-
ria empatava el gol inicial de Fellai-
ni, però en el temps afegit Martial va 
desempatar. A la Premier League, el 
Manchester City va golejar l’Stoke 
abans de jugar contra el Madrid 
(4-0). Fernando Agüero i Iheanacho 
van ser els autors dels gols. El 
Newcastle de Benítez va aconseguir 
un empat a Anfield (2-2). Un punt 
que els permet continuar en la llui-
ta per la salvació.

El Llagostera i el 
Nàstic empaten, 
el Girona goleja 

Futbol

El Llagostera i el Nàstic van empa-
tar en el duel entre equips catalans 
(1-1). Tot i el perill del Nàstic al pri-
mer temps, el gol va arribar al minut 
50 obra de Naranjo. El Llagostera es 
va despertar i Natalio va empatar el 
duel. El Girona va guanyar un Alba-
cete (0-3) amb un home menys des 
del minut 3. Una falta dins l’àrea va 
suposar l’expulsió i el primer gol 
obra de Jaime Mata. El mateix Ma-
ta i Leujene van tancar el marcador.

L’Spar Citylift Girona, subcampió amb l’orgull intacte
Coulibaly, Artemis Spanou, Chrissy Gi-
vens i Noemí Jordana van ser algunes 
de les seves companyes més destacades. 

L’equip local va aprofitar la permis-
sivitat arbitral per aconseguir una ren-
da de 23 punts durant el segon període 
(36-13). Amb la lliçó ben apresa dels dos 
primers partits, Miguel Ángel Ortega va 
trobar solucions tàctiques per atacar la 
defensa zonal plantejada per Xavi Fer-
nández. Tot i la diferència, l’Spar City-
lift Girona no es va rendir i va aconse-
guir empatar el marcador contra un ri-
val que va notar els nervis de sentir-se 
amb l’obligació de guanyar (55-55). Ani-
mat per uns 50 aficionats gironins, 
l’equip visitant no va poder completar 
la remuntada, però va dir adéu a la tem-
porada amb el cap ben alt i amb l’orgull 
intacte.e

Astou Ndour i Naignouma Coulibaly 
lluitant per un rebot. FEB

LLIGA FEMENINA

Un lluitador Spar Citylift Girona va per-
dre ahir a la pista del Perfumerías Ave-
nida de Salamanca (60-57) i no va poder 
revalidar el títol de la Lliga Femenina 
aconseguit, precisament, fa just un any. 
Devastat per les baixes, l’equip gironí va 
competir molt bé i es va quedar a un pas 
de completar una remuntada històrica, 
però no va poder donar la sorpresa i va 
ser derrotat per un rival amb molts més 
recursos. Italee Lucas va fallar un triple 
que hauria enviat el partit a la pròrroga. 

Tot i que va fer la roda d’escalfament 
i va ser inscrita, Ify Ibekwe no va poder 
reaparèixer i va veure el tercer partit de 
la final des de la banqueta. Naignouma 

BARCELONA
À.G.

Reforç imprevist per 
al clàssic més incòmode

presència de Joey Dorsey, en canvi, es-
tà descartada. “Els serveis mèdics es-
tan treballant per recuperar-lo, però 
no ho aconsegueixen”, diu l’entrena-
dor del Barça Lassa. El jugador s’ho 
agafa a broma. “Aquesta és la cara que 
fas quan no dorms perquè t’estan trac-
tant nit i dia”, va escriure a Instagram, 
on poc després va 
penjar un vídeo 
amb dos fisiotera-
peutes que li trac-
taven alhora el tur-
mell lesionat: 
“Aquests dos d’aquí 
m’estan matant. I quan dic que m’es-
tan matant, és que m’estan matant. Es-
tan acomiadats. Vaig a parlar amb el 
president”, va ironitzar. 

El cos tècnic del Barça Lassa consi-
dera clau la seva presència en el cinquè 
i definitiu partit dels quarts de final de 

l’Eurolliga, ja que els jugadors interiors 
de l’equip blaugrana estan tenint mol-
tes dificultats per aturar els moviments 
d’Anthony Randolph i Chris Singleton, 
dos rivals atípics que tenen bona mà i 
habilitat per penetrar des de fora. 

El triomf, bàsic per al líder 
El Barça Lassa necessita el triomf per 
apuntalar la seva posició com a líder de 
la Lliga Endesa, però també per recupe-
rar l’optimisme. “Després de la derro-
ta de dijous, tenim ganes de guanyar i de 
jugar bé a casa. Serà un partit complicat. 
Una victòria contra qualsevol equip ser-
veix per reforçar la confiança i la feina 
que fas, però si el rival és el Madrid i ju-
gues a casa, encara més”, diu Pau Ribas, 
escorta de l’equip blaugrana. El jugador 
badaloní té clara la transcendència d’un 
clàssic. “Un triomf contra ells ens pot 
anar perfecte, més que res per tancar la 
ferida de l’última derrota. Serà compli-
cat perquè ells també arriben amb l’or-
gull tocat i sabem que quan es troben en 
aquestes situacions són capaços de ju-
gar al més alt nivell”, adverteix. 

Quan se li pregunta sobre l’exigent 
calendari que els espera els pròxims di-
es (4 partits en 8 dies), Pau Ribas es 
mostra molt contundent: “Ens agrada 
més jugar que entrenar-nos, crec que 
això els passa a tots els jugadors del 
món, i més quan jugues partits d’aquest 
nivell, d’aquesta importància. Són 
molts partits, però la ment ha d’estar 
preparada. Som el Barça, tenim una bo-
na plantilla i les cames estaran al cent 
per cent”. 

Tomás Satoransky no té dubtes so-
bre l’actitud amb què el Barça Lassa sor-
tirà a competir. “Cal anar a totes perquè 
no ens falta motivació. Cal oblidar una 
mica l’eliminatòria contra el Lokomo-

tiv Kuban i pensar 
en positiu”, comen-
ta el base txec del 
Barça Lassa, que re-
corda uns prece-
dents que són molt 
favorables (tres vic-

tòries en tres enfrontaments directes). 
El Fiatc Joventut, per la seva banda, 

rep el Dominion Bilbao Basket de Raül 
López (12.30 hores, Canal+ Deportes). 
I l’ICL Manresa juga al Nou Congost 
contra l’Unicaja (19.30 hores, Canal+ 
Deportes).e

Shane Lawal, pivot del Barça Lassa, és la gran novetat en la convocatòria de 
Xavi Pascual. PERE VIRGILI

Abans de viatjar a Krasnodar, el Barça Lassa 
activa Shane Lawal per rebre el Reial Madrid

BÀSQUET - LLIGA ENDESA

El Barça Lassa i el Reial Madrid dispu-
ten aquest migdia (12.30 hores, La 1 de 
TVE) un dels clàssics més incòmodes 
dels últims anys. L’equip blaugrana 
afronta el partit amb la vista posada en 
el duel de dimarts a Krasnodar (Rús-
sia), en què es jugarà contra el Lokomo-
tiv Kuban la classificació per disputar 
la final four de l’Eurolliga. El conjunt 
blanc, per la seva banda, visita el Palau 
encara amb la ferida de la seva elimina-
ció europea sense tancar. 

Xavi Pascual recupera Shane Lawal, 
que divendres va rebre l’alta mèdica 
per sorpresa. El tècnic també ha inscrit 
Justin Doellman, que s’havia quedat 
fora dels últims partits de la Lliga En-
desa per unes molèsties musculars. La 

BARCELONA
ÀLEX GOZALBO

 
Xavi Pascual recupera el 
pivot nigerià, que va rebre 
l’alta mèdica per sorpresa
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conjunt rus va mostrar-se molt intens. Si 
Clara Espar, O’Donell i Anni Espar van 
marcar primer, Ryzhkova (2) i Krimer 
van tornar el cop (3-3). Abans d’arribar 
al descans, les sabadellenques van donar 
un cop de puny sobre la taula amb un par-
cial de 3-0 gràcies a l’encert de Maica 
García per partida doble i Judith Forca, 
autora d’una vaselina impossible. La re-
acció russa al tercer quart va dibuixar un 
9-7 que va animar el Kirixi, capaç d’em-

patar a l’últim quart (9-9). L’encert de la 
capitana Domènech, de Forca i d’Anna 
Espar, però, van fer inútils les dianes 
d’una Glyzina en estat de gràcia (12-11). 

“Cal un últim esforç. La mentalitat 
d’aquest equip és increïble”, va dir el 
tècnic, Nani Guiu. Dues setmanes des-
prés de perdre el primer partit a la lli-
ga estatal en sis anys, el club pot tornar 
al cim europeu davant la seva gent. La 
que ha fet gran el CN Sabadell.e

Olga Domènech durant la semifinal que es va jugar ahir. RFEN

L’equip de waterpolo femení pot guanyar per quart cop l’Eurolliga 

WATERPOLO

A finals dels anys 90 el CN Sabadell va 
estrenar-se a la Champions femenina 
de waterpolo, i va topar en cinc ocasi-
ons amb l’Orizzonte Catània, una su-
perpotència capaç de guanyar entre el 
1994 i el 2008 l’Eurolliga en 8 ocasions. 
D’aquells duels el Sabadell en va 
aprendre molt. I avui el CN Sabadell 
–coincidint amb el centenari de l’enti-
tat– podria guanyar per quart cop l’Eu-
rolliga a casa, a Can Llong. Si ho fa se-
rà el segon equip amb més títols, per 
darrere només de l’Orizzonte Catània. 
“Seria molt especial. El Club ha apos-
tat fermament pel waterpolo femení”, 
diu Miquel Torres, president d’una en-
titat amb més de 30.000 socis i que ha 
aportat més de 40 esportistes als Jocs 
Olímpics des del 1948. 

Les noies de Nani Guiu van superar a 
les semifinals les russes del Kinef Kirixi 
(12-11) i es van classificar per a la cinque-
na final europea en les últimes sis tem-
porades. El seu rival (12.30 h / Esport) se-
rà, de manera sorprenent, l’UVSE Buda-
pest hongarès, capaç de derrotar el vi-
gent campió, les gregues de l’Olympiacos 
(12-11), i que van deixar el Sabadell sense 
l’oportunitat de venjar-se de la final de 
l’any passat al Pireu. En la semifinal el 

BARCELONA
GONZALO ROMERO / TONI PADILLA

El CN Sabadell busca el centenari perfecte El Barça Lassa 
debuta a quarts 

davant el Kiel

HANDBOL

El Barça Lassa d’handbol comença avui 
el repte de superar un any més els 
quarts de final de la Lliga de Campions 
davant el Kiel (19.30 hores, Esport3). 
Els alemanys són el rival del vigent cam-
pió de la competició en l’eliminatòria a 
doble partit que dóna accés a la fase fi-
nal de Colònia. “En tenim moltes ganes. 
És una eliminatòria molt important per 
als dos equips. La tenim marcada en 
vermell al calendari. Tinc el cap a Kiel, 
ni Lliga ni fase final de la Copa del Rei”, 
va comentar Xavi Pascual. Els blaugra-
nes intentaran encarrilar la classifica-
ció amb un triomf a l’Sparkassen-Are-
na, on els zebres sempre mostren la se-
va millor versió. “El nostre objectiu és 
treure un bon resultat a Kiel. El que vo-
lem és anar allà i intentar guanyar. No 
serà fàcil perquè és un equip que cada 
dia està millor i que està recuperant ju-
gadors”, va dir el tècnic. 

El Granollers, a la Copa EHF 
El Granollers també disputa avui com-
petició europea. Els vallesans disputen 
l’anada dels quarts de final de la Copa 
EHF contra el Bjerringbro-Silkeborg 
(17.30 hores, Esport3).e

BARCELONA
G.R.
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Rafa Nadal durant la semifinal 
d’ahir. DAVID RAMOS / GETTY

Nadal busca el 
seu novè Godó 

en una final 
contra Nishikori

TENIS

Tres anys després d’aixecar per últi-
ma vegada el trofeu del Torneig Open 
Banc Sabadell-Comte de Godó, Rafa 
Nadal es va guanyar ahir l’accés a la 
seva novena final atropellant en hora 
i mitja Philipp Kohlschreiber amb un 
doble 6-3. Fent gala de l’actitud que li 
ha permès aixecar fins a 14 títols de 
Grand Slam en la seva carrera, el vuit 
vegades campió del Godó va vèncer 
l’alemany en un duel relativament cò-
mode malgrat la persistència del seu 
rival. Nadal tindrà avui l’oportunitat 
d’aconseguir de nou el títol contra el 
japonès Kei Nishikori, vencedor a 
Barcelona els últims dos anys, que va 
esborrar de la pista el francès Benoît 
Paire amb un 6–3 i 6–2 en poc més 
d’una hora. 

Nadal va deixar volar el seu braç 
esquerre a banda i banda de la pista i 
va arraconar un Kohlschreiber que es 
va fer respectar amb cops tan ele-
gants com irregulars en la punteria. 
L’alemany, de 32 anys, es va mantenir 
tenaç davant un Nadal que va anar 
construint la victòria a poc a poc, amb 
la paciència i la contundència que el 
caracteritzen. “Ha sigut el meu pitjor 
partit del torneig, he comès més er-
rors de l’habitual, sense la desimbol-
tura ni la solidesa dels últims dies”, va 
dir Nadal, que en les últimes dues set-
manes només ha cedit dos sets. “Fins 
ara havia jugat molt millor, demà no 
puc tenir un mal dia si vull tenir opci-
ons reals de guanyar”, va alertar. 

Tot i ser clarament superior des 
del fons de la pista, agressiu i solvent 
en el servei, Nadal va cometre alguns 
errors inesperats davant el número 
27 del rànquing de l’ATP, que va 
aguantar les estocades de l’ex núme-
ro 1 amb fermesa, davant el repte 
enorme de vèncer per primer cop el 
campió de la terra batuda sobre el seu 
terreny. 

Malgrat que Kohlschreiber va co-
mençar a millorar, cada cop més en-
tonat i perillós i minimitzant errors, 
l’esforç va ser insuficient davant d’un 
Nadal que va fulminar el primer set 
en 40 minuts i va controlar el segon 
amb solvència.e

BARCELONA
CARME RIERA SANFELIU

MotoGP 
           PILOT                                                                                                             TEMPS 

  1          Valentino Rossi (Yamaha)                                             1:38.736 

 2        Jorge Lorenzo (Yamaha)                                     1:38.858 
  3         Marc Márquez (Honda)                                              1:38.891 
  4          Andrea Dovizioso (Ducati)                                                    1:39.580 

  5         Maverick Viñales (Suzuki)                                        1:39.581

Graella de sortida - GP d’Espanya

Moto2 
           PILOT                                                                                                             TEMPS 

  1          Sam Lowes (Kalex)                                                                     1:42.408 

  2         Jonas Folger (Kalex)                                                           1:42.436 

  3          Sandro Cortese (Kalex)                                                           1:42.439 

  4          Franco Morbidelli (Kalex)                                                       1:42.480 

  5          Thomas Lüthi (Kalex)                                                                1:42.535

Moto3 
           PILOT                                                                                                             TEMPS 

  1         Nicolò Bulega (KTM)                                                          1:46.223 

  2         Brad Binder (KTM)                                                              1:46.436 

 3        Jorge Navarro (Honda)                                         1:46.678 
  4          Francesco Bagnaia (Mahindra)                                         1:46.680 

  5          Niccolò Antonelli (Honda)                                                      1:46.705F
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Velocitat mitjana km/h RevoltMarxa 

>>  14.00 h Movistar TV
 Telecinco
>>  Voltes: 27 

>>  Distància: 119,4 km

>>  Guanyador 2015:  
 Jorge Lorenzo (Yamaha)

  GP D’ESPANYA
Jerez de la Frontera04

Circuit de Jerez
>>  4.423 m <<
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Valentino Rossi al circuit de Jerez celebrant que havia aconseguit el millor temps a la qualificació. CRISTINA QUICLER / AFP

Advertència de Rossi a Jerez

davant– i va anar per terra als Estats 
Units. Però algú que té 52 poles a la but-
xaca sempre és un rival a tenir en comp-
te. Quan gairebé tots els espectadors –i 
fins i tot Jorge Lorenzo, que va afluixar 
el ritme– donaven per fet que el mallor-
quí obtindria el millor temps, Rossi va 
aparèixer del no res i va girar amb un 
temps de 1:38.736, 122 mil·lèsimes mi-
llor que Jorge Lorenzo i 155 que Marc 
Márquez. “Fer una pole quan competei-
xes contra ells és molt important –va 
opinar–. Fa la sensació que som ràpids 
a una volta i que també ho podem ser al 
llarg de la cursa. Almenys, pateixo 
menys sobre la moto que la temporada 
passada”. 

Lorenzo es va quedar amb un pam de 
nas després de ser el gran dominador 
dels entrenaments al llarg del cap de set-
mana. Hi arribava després d’uns dies 
moguts per la confirmació del seu fitxat-
ge per l’escuderia Ducati per a la tempo-
rada vinent. Futur al marge, segueix 
sent el principal favorit per endur-se el 
triomf en un circuit on ja va guanyar la 

temporada passada, en què va acabar 
coronant-se com a campió del món. “He 
canviat de rodes i he fet una volta força 
bona, tot i que al final el Valentino ens 
ha pres el millor temps per una dècima 
–va comentar Lorenzo–. El més impor-
tant és el ritme de cursa, i amb el pneu-
màtic dur crec que en tenim”. 

Márquez, al seu torn, es va haver de 
conformar amb la tercera posició a la 
qualificació. El cap de files d’Honda va 
ser molt competitiu, tant als lliures com 
a la qualificació, però es va evidenciar 
que estava un graó per sota de les Yama-
ha a Andalusia. Malgrat tot, va dir que 
estava “content” per com havien anat 
les coses i perquè al capdavall la diferèn-
cia amb els rivals, almenys a una volta, 
era mínima. 

El de Cervera arriba a Jerez amb la 
moral pels núvols gràcies a les dues úl-
times victòries, a l’Argentina i als Estats 
Units, que li van permetre situar-se com 
a líder del campionat. En la primera 
cursa europea de la temporada mirarà 
de conservar aquest liderat.e

Suma la seva 52a ‘pole’ i recorda que també és aspirant al títol mundial

MOTOCICLISME

Marc Márquez ja sumava dues victòri-
es i dues poles aquesta temporada. Jor-
ge Lorenzo, un triomf i un millor temps. 
Faltava Valentino Rossi, que a Jerez va 
recordar que l’any passat va estar a punt 
de guanyar el campionat i que aquesta 
temporada també vol entrar a les tra-
vesses. L’italià va sorprendre tothom al 
circuit de Jerez i va ser el més ràpid en 
els entrenaments oficials de MotoGP. 
Amb una última volta impecable va su-
perar tothom i es va guanyar el dret de 
ser el primer a la graella de sortida (14 h, 
Movistar+ i Telecinco). 

Rossi no era entre els candidats al 
millor temps, encara que fos el més rà-
pid en una de les jornades d’entrena-
ments lliures. Semblava que el de Tavu-
llia no havia començat el Mundial en 
bona forma: va ser quart a Qatar i segon 
a l’Argentina –perquè a l’última volta 
van caure les dues Ducati que tenia al 

BARCELONA
MARTÍ MOLINA
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06.00 Notícies 3/24.
09.40 Néixer de nou 

(Religiós). 
10.00 Signes dels temps 

(Religiós). La diversitat 
ha provocat que apare-
guin els anomenats 
matrimonis mixtos, 
la unió sentimental 
entre persones de 
diferents confessions. 
El programa entrevista 
Ahmed Benallal i Jordi 
Giró, membres del 
GRIC Barcelona i autors 
del llibre Les parelles 
mixtes islamocristi-
anes. 

10.50 Expedició Guyana 
(Sèrie documental).

11.40 Brasil des de l’aire 
(Reportatges). De Belo 
Horizonte a Aparecida: 
En aquesta etapa es 
coneix la novíssima 
ciutat industrial de Belo 
Horizonte, famosa per 
les zones verdes i els 
edificis que va disse-
nyar Oscar Niemeyer, 
com l’església de Sant 
Francesc d’Assís.

12.15 Rex, un policia dife-
rent (Sèrie). La casa 
dels esperits: La Sara, 
l’exparella del Davide, 
li truca espantada 
dient-li que ha vist el 
cos del Francesco, el 
seu company actual, 
penjat d’un arbre, a 
casa seva. Però quan el 
comissari arriba amb el 
Rex, no hi ha ni rastre 
del cadàver.

TV3

Xavier Bonastre. Des 
del Reial Club de Tennis 
Barcelona 1899.

19.30 Pel·lícula: Amics amb 
diners. EUA, 2006. 
Dir.: Nicole Holofcener. 
Int.: Jennifer Aniston i 
Frances McDormand. 

21.00 Telenotícies vespre. 
22.00 30 minuts 

(Reportatges). Les 
àvies de Txernòbil.

22.45 Arrelats (Sèrie docu-
mental). Programa 
presentat per Ernest 
Folch (foto) que vol 
reflectir la societat 
catalana i la gent que 
amb la seva contribució 
ha creat una Catalunya 
d’èxit, una Catalunya 
construïda en base 
a molts llocs i moltes 
identitats. Al primer 
programa es parla 
amb Mónica López, la 
coneguda actriu de 
teatre i televisió, que 
descobreix tot el que 
encara duu al cor de 
Gran Canària, i recorda 
la poderosa història 
d’amor que va dur els 
seus pares a l’illa. (Nou 
en emissió.)

 
23.50 Retrats (Entrevistes). 
00.55 Fringe (Sèrie). 
01.35 Ventdelplà (Sèrie). 

13.15 Crackòvia (Humor). 
13.40 Polònia (Humor). 
14.15 Tot un món 

(Reportatges). 
Periodisme, guions, 
telenovel·les... Escriure 
ha estat sempre el 
principal interès de 
Santiago Roncagliolo, 
fins que n’ha fet la seva 
professió, tot i que mai 
s’havia imaginat que 
finalment es dedicaria 
a escriure novel·les de 
ficció. 

14.30 Telenotícies migdia. 
15.45 APM? Extra (Humor). 

Els Venga Monjas fan 
un repàs de l’actua-
litat en clau d’humor. 
Diverses persones 
han d’endevinar si els 
titulars de premsa que 
els proposen són certs 
o falsos. També s’emet 
una nova edició de Sa 
matao Paco amb les 
caigudes més diver-
tides a ritme musical. A 
més, els protagonistes 
de la sèrie Nit i dia 
interroguen un perso-
natge amb una certa 
amnèsia transitòria.

 
16.45 Zona zàping (Zàping). 
17.25 Barcelona Open Banc 

Sabadell. En directe 
Final. Comentarista: 

06.00 Mic.
06.26 Les Tres Bessones.
07.18 El xai Shaun.
07.53 Raa Raa, el lleó escan-

dalós.
08.32 Mic.
09.00 Doraemon.
10.15 La família del Super3.
10.40 Espies de veritat.
12.10 Zoom, el dofí blanc.
13.00 Tom & Jerry.
14.00 Espècies amena-

çades.
14.40 Turbo F.A.S.T.
15.30 Els pingüins de 

Madagascar.
16.40 L’inspector Gadget.
17.30 Bubble bip.
17.55 Pel·lícula: Doraemon 

i el regne d’en Kibo. 
Japó, 2008. Dir.: Ayumu 
Watanabe. Durant una 
excursió a la muntanya, 

el Nobita centra la seva 
atenció en un arbret 
abandonat en un 
abocador.

19.48 El xou de Tom i Jerry.
20.14 Tom & Jerry.
21.05 Bola de drac Z. Seguint 

el doctor Guero, s’arriba 
al seu laboratori.

21.30 Lo Cartanyà (Sèrie). 
Emissió de dos 
episodis. Berlín (T3): 
El Cartanyà porta 
bastant malament la 
seva vida matrimonial. 
Anové (T3): El Garret ha 
heretat una casa de la 
família que estava mig 
abandonada. 

22.35 Pel·lícula: Eloïse. 
Espanya, 2009. Dir.: 
Jesús Garay. Int.: Diana 
Gómez i Ariadna Cabrol. 

L’Àsia, una noia de 18 
anys, es troba en coma 
a l’hospital. La mare i el 
Nathaniel, el xicot, en 
tenen cura. A poc a poc 
es van veient els esde-
veniments que l’han 
portat fins a l’hospital, 
la relació amb la mare, 
amb les amigues, amb 
el xicot, i, sobretot, 
amb l’Eloïse, una noia 
enigmàtica que la intro-
dueix en un món de 
sensacions noves.

00.20 Pel·lícula: El gènere 
femení. Espanya, 
2011. Dir.: Carlos 
Benpar. Int.: Gary 
Piquer i Silvia Marsó. 

02.20 Extres.
02.25 Lo Cartanyà.
02.50 Ritmes a l’estudi. 

SUPER 3/ 33

elprogramarecomanat
TV3 22.00

‘30 minuts’ 
 
El programa d’aquesta setmana, 

titulat Les àvies de Txernòbil, expli-

ca la història d’un grup de dones 

d’entre 70 i 80 anys que s’han negat 

a abandonar les seves granges i les 

seves llars, situades a la zona que 

envolta la central nuclear que va 

provocar una de les pitjors catàstro-

fes ambientals de la història. La 

zona, anomenada “zona morta”, va 

ser evaquada fa 30 anys i està con-

trolada pel ministeri d’Emergències, 

que les volia expulsar el 1986, tot i 

que la majoria d’elles van tornar des-

prés que les fessin fora. 

elradar

La vaga de treballadors de TV3 i Catalunya 
Ràdio interromp la programació

Els representants dels treballadors ahir a la plaça de Catalunya. COMITÈ TV3

21.30 hores. Entre els programes afectats 

hi havia els Telenotícies del migdia i del ves-

pre de TV3. El comitè d’empresa ha anunci-

at que també farà vaga el 26 d’abril –de 14 

a 15.30 hores i de 20 a 21 hores– i el 3 de 

maig –de 14.30 a 15.30 hores i de 20.30 a 

22 hores– coincidint amb les semifinals de 

la Champions. 

Ahir membres de la plantilla de la CCMA 

van protestar al costat del set del programa 

especial de Sant Jordi –que era conjunt per a 

TV3 i Catalunya Ràdio– i van demanar el su-

port del president d’Òmnium Cultural, Jordi 

Cuixart; la presidenta del Parlament, Carme 

Forcadell; el conseller Santi Vila, i l’alcaldes-

sa de Barcelona, Ada Colau, entre altres per-

sonalitats polítiques i de la cultura. J.C.

TV3 i Catalunya Ràdio van veure interrompu-

da ahir la seva programació al migdia i a la nit 

per la vaga parcial convocada pels treballa-

dors de la Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals (CCMA), coincidint amb la diada de 

Sant Jordi. La plantilla reclama que l’empresa 

retiri l’acusació particular que manté contra 

un treballador de TV3 pels delictes de viola-

ció de comptes de correu electrònic i difusió 

de dades personals dels quals se l’acusa. 

L’ens se suma a les conclusions de la fiscalia, 

que demana un total de set anys de presó. 

La negativa del consell de govern de la 

CCMA de fer un pas enrere en el procés ju-

dicial ha motivat que ahir calgués posar 

emissions enllaunades des de les 14 hores 

fins a les 15.30 i des de les 20.30 fins a les 

Demanen la retirada d’anunciants  
de ‘Cámbiame’ per promoure l’incest

Marta Torné presenta el programa Cámbiame. MEDIASET

van fer pública la seva relació sentimental i 

van anunciar que volien contraure matrimo-

ni. Unes declaracions que els presentadors i 

estilistes del programa van aplaudir i els van 

encoratjar a tirar endavant.  

El president d’Hazteoir.org, Ignacio Arsua-

ga, rebutja l’argument que ha esgrimit l’Associ-

ació d’Anunciants respecte a la seva denúncia, 

que diuen que no saben on s’emeten les seves 

campanyes. “Un cop feta la denúncia, tots els 

anunciants són conscients que la seva publici-

tat està finançant la promoció de l’incest en 

horari infantil”, afirma Arsuaga.e

Prop de 38.000 persones han firmat la peti-

ció d’Hazteoir.org a internet perquè els anun-

ciants del programa Cámbiame, de Telecinco, 

eliminin de l’espai les seves campanyes publi-

citàries i perquè la direcció de Telecomunica-

cions i del Sector Audiovisual sancioni la ca-

dena per emetre continguts inapropiats en 

horari de protecció de menors. 

Des del punt de vista de l’entitat, és inad-

missible que s’hagi aplaudit un cas d’incest de 

dos germans per part de pare en aquest pro-

grama sobre estilisme. Els fets van tenir lloc 

el dia 11 d’abril quan un noi i una noia germans 
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06.00 Noticias 24 horas.
09.00 Seguridad vital.
09.30 Comando actualidad. 
11.50 Flash moda. 
12.20 Liga ACB. FC Barcelona 

Lassa-Reial Madrid. En 
directe. 

14.15 L’informatiu migdia. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 Sesión de tarde: 

Una aventura cara. 
Alemanya, 2013. Dir.: 
Sebastian Grobler. Int.: 
Julia Hartmann.

17.30 Sesión de tarde: 
Amor al horizonte. 
Alemanya, 2010. Dir.: 
Karen Müller. Int.: 
Susanne Gärtner.

19.00 Sesión de tarde: 
Aquel día en el lago. 
Alemanya, 2012. Dir.: 
Ulli Baumann. Int.: 
Katharina Heyer.

20.30 Viaje al centro de la 
tele.

21.00 Telediario 2. 
22.05 La película de la 

semana: Fast & 
Furious V. EUA, 2011. 
Dir.: Justin Lin. Int.: Vin 
Diesel i Paul Walker. 
Des que el Brian i Mia 
Toretto van treure el 
Dom de la presó han 
hagut de travessar 
moltes fronteres per 
evitar la policia. 

00.05 Pel·lícula: Reglas 
de compromiso. 
EUA-Canadà-Regne 
Unit, 2000. Dir.: William 
Friedkin. Int.: Tommy 
Lee Jones.

BTV

TVE-1 ANTENA 3

LA 2 IB3 BARÇA TV8 TV

08.10 Los más...
10.00 Centímetros cúbicos. 
10.30 Los más...
11.30 Ahora caigo.
14.00 Los Simpson (Sèrie). 

Emissió de dos 
episodis: Helado de 
Marge (T18) i Vigilancia 
con amor (T21).

15.45 Deportes.
15.55 El tiempo. 
16.00 Multicine: Falsa 

acusación. Canadà, 
2014. Dir.: Tony 
Lefresne. Int.: Erin 
Sanders.

17.45 Multicine: Separadas 
al nacer. Alemanya, 
2012. Dir.: Florian 
Froschmayer. Int.: 
Alissa Jung i David Rott. 

19.30 Multicine: Las hijas 
del pastor Brown. 
EUA, 2013. Dir.: 
Rockmond Dunbar. 
Int.: Sally Richardson-
Whitfield.

21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Deportes.
21.55 El tiempo.
22.10 El peliculón: Como 

la vida misma. EUA, 
2010. Dir.: Greg 
Berlanti. Int.: Katherine 
Heigl i Josh Duhamel. 
Holly Berenson és la 
responsable d’un servei 
de càtering prometedor 
i Eric Messer dirigeix 
programes esportius 
de la televisió. 

00.15 Pel·lícula: Los 
extraños. EUA, 2008. 
Dir.: Bryan Bertino. Int.: 
Liv Tyler.

06.30 Malas pulgas.
07.20 El zapping de 

surferos.
08.30 Veterinario al rescate.
10.15 Callejeros viajeros. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.45 El tiempo.
14.55 Noticias Cuatro 

deportes.
15.20 Deportes Cuatro.
15.45 Home cinema: El 

Equipo A. EUA, 2010. 
Dir.: Joe Carnahan. Int.: 
Liam Neeson i Bradley 
Cooper. El coronel 
Hannibal Smith és el 
líder de l’Equipo A, una 
unitat especial de vete-
rans de la guerra d’Iraq.

18.10 Home cinema: 
Independence 
Daysaster. EUA, 2013. 
Dir.: W. D. Hogan. Int.: 
Casey Dubois i Iain 
Belcher. Quan la Terra 
és atacada per un 
exèrcit alienígena, un 
bomber i un científic 
uneixen les seves 
forces.

20.05 Noticias Cuatro.
21.00 Deportes Cuatro.
21.20 El tiempo.
21.30 First dates. 
22.30 Quiero ser monja. La 

Paloma, la Juleysi, la 
Fernanda, la Janet i la 
Jaqui donen un nou pas 
i s’instal·len a la Casa 
Cuna de Santa María 
de Leuca a la localitat 
madrilenya de l’Esco-
rial. 

00.00 Cuarto milenio. 
06.00 Puro Cuatro.

06.00 Minutos musicales. 
06.20 Historias con denomi-

nación de origen.
06.50 Bestial. 
07.45 Piso compartido. 
08.50 Hoteles con encanto. 
09.50 Frontón.
11.00 Zapeando. 
12.30 Top Trending Tele. 
14.00 La Sexta noticias 1ª 

edición.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.30 Pel·lícula: Robocop. 

EUA, 1987. Dir.: Paul 
Verhoeven. Int.: Peter 
Weller i Nancy Allen. 
Alex J. Murphy, agent 
de policia de Detroit, és 
assassinat en acte de 
servei. 

17.30 The Glades.
20.00 La Sexta noticias 2ª 

edición.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 Salvados. El programa 

investiga què hi ha 
més enllà de l’èxit, els 
diners, el reconeixe-
ment i la fama dels 
esportistes d’elit que 
es veuen sovint als 
mitjans de comuni-
cació. 

22.30 El Objetivo. El 
programa revela més 
noms i detalls sobre 
l’escàndol dels Papers 
de Panamà. 

23.30 El Club de la Comedia. 
Programa d’humor en 
què quatre famosos 
fan un monòleg.

02.30 Juega con el 8.

06.30 I love TV. 
07.30 Venganza. La coca 

(T1).
08.15 Cazamariposas VIP. 
09.30 Previo Mundial 

Motociclismo 2016. 
11.00 Mundial de 

Motociclismo. En 
directe. Emissió de les 
carreres de MotoGP, 
Moto3, Moto2 i MotoGP. 

15.00 Informativos 
Telecinco.

15.35 Deportes.
15.45 El tiempo.
16.00 Pel·lícula: Algo 

pasa en Las Vegas. 
EUA, 2008. Dir.: Tom 
Vaughan. Int.: Cameron 
Diaz i Ashton Kutcher. 
Jack Fuller i l’estirada 
agent de borsa Joy 
McNally es desperten al 
mateix llit.

18.00 Pel·lícula: La última 
víctima. EUA, 2012. 
Dir.: Mike Rohl. Int.: 
Jennie Garth i Ron 
Artest. L’ajudant del 
fiscal del districte 
d’Atlanta, Hailey Dean, 
lluita incansablement 
perquè condemnin un 
assassí en sèrie. 

19.45 ¡Qué tiempo tan feliz! 
Convidat: Carlos Latre.

21.05 Informativos 
Telecinco.

21.35 Deportes.
21.45 El tiempo.
22.00 Supervivientes: 

Honduras. El debate. 
01.45 Supervivientes: 

Honduras. Resumen 
diario.

07.15 Catalunya blues. 
07.45 Just for laughs. 08.30 
Televenda. 11.30 Just for 
laughs. 11.40 Entre fantas-
mas. 15.30 Crossing Lines. 
19.00 Crimen en el paraíso. 
21.00 8 al dia. 21.35 Comisario 
Montalbano. Emissió de dos 
episodis. La danza de la gavio-
ta: El Fazio ha desaparegut. El 
Montalbano està convençut 
que va iniciar una investiga-
ció pel seu compte i és proba-
ble que estigui ficat en un pro-
blema. La caza del tesoro: Una 
parella d’avis, tots dos fanàtics 
religiosos, s’atrinxeren a casa i 
comencen a disparar des de les 
finestres i els balcons, aparent-
ment sense cap motiu. Els ho-
mes del Montalbano finalment 
tenen èxit i aconsegueixen de-
sarmar-los. 01.30 Clips. 

09.30 Quina penya!: Districte 
XXVII. 10.00 600’’: Betis-FC 
Barcelona (Liga 2013/14). 
10.15 El partit: Benjamín
B-CF Damm. 11.45 600’’: RC 
Deportivo de la Corunya-FC
Barcelona (Lliga 2015/16).
12.00 El partit: Femení B-CF
Pallejà. 14.00 Barça News 
Flash. 14.05 Descobrint
Sergi Roberto. 14.20 600’’: 
FC Barcelona-Betis (Lliga 
2015/16). 14.30 Quina pe-
nya!: Districte XXVII. 15.00 El 
partit: Benjamín B-CF Damm. 
(R.) 16.00 El Marcador. Cap de 
setmana. 21.15 Jugadors de
llegenda: Rivaldo. 22.15 L’últim 
partit del Barça: FC Barcelona-
Sporting. 00.00 El Marcador. 
Cap de setmana. (R.) 02.00 El 
Marcador. Cap de setmana. (R.) 
05.15 El partit. 

07.25 Programació infan-
til. 08.15 Mosaic. 09.10 
Parlament. 09.55 Humans. 
10.30 Eucaristia a la Seu de 
Mallorca. 11.20 Fires i mercats. 
11.55 Lliga Segona Divisió B. 
14.00 IB3 Notícies migdia. Cap 
de setmana. 15.15 El temps 
migdia. Cap de setmana. 15.20 
Tira tira. 16.00 Pel·lícula: Anna 
i el rei. EUA, 1999. Dir.: Andy 
Tennant. Int.: Jodie Foster i Yun-
Fat Chow. 18.35 Ara Mateix Cap 
de setmana. 19.10 Gent de la 
mar. 20.30 IB3 Notícies ves-
pre. Cap de setmana. 21.35 El 
temps vespre. Cap de setma-
na. 21.40 Engrescats. 22.40 
L’hora D. 23.50 Dues Voltes. 
01.00 Zoom. (R.) 02.15 IB3 
Notícies vespre. Cap de setma-
na. 03.05 El temps vespre. Cap 
de setmana. 03.10 Llinatges. 

06.35 Zona zàping.
07.00 Hat trick Barça. 
08.10 Esport club. 
08.55 Champions Magazín.
09.20 Hat trick Barça. 
10.30 Zona zàping.
10.55 Women’s Euro 

League. Final Four 3r i 
4t lloc.

12.25 Women’s Euro 
League. Final Four 
Final.

13.55 Lliga Espanyola de 
Rugbi. UE Santboiana-
Getxo Artea RT. En 
directe des del Complex 
Esportiu Baldiri Aleu.

15.25 Catalunya Amputee 
Football Experience. 
Final. Des de les instal-
lacions del C.E.F. Bosc 
de Tosca, Girona. En 
directe.

16.25 WRC Argentina. 
16.55 Esport club. 
17.25 Copa EHF. Fraikin BM 

Granollers-Bjerringbro-
Silkeborg. En directe. 
Quarts de final. Partit 
d’anada. Des del Palau 
d’Esports de Granollers.

19.00 La milla Sagrada 
Família.

19.10 Esport club.
19.25 EHF Champions 

League. THW Kiel-FC 
Barcelona Lassa. En 
directe. Quarts de final. 
Partit d’anada. Des del 
Palau Blaugrana.

21.15 Hat trick Espanyol. 
21.50 Hat trick Total. 
23.00 Hat trick Barça.
00.10 Titan desert.
00.25 Hat trick Barça.

06.00 That’s English. 07.30 
UNED. 08.00 Los conciertos 
de La 2. 08.45 Bubbles. 09.15 
Buenas noticias TV. 09.30 
Shalom. 09.45 Medina en TVE. 
10.00 Últimas preguntas. 10.25 
Testimonio. 10.30 La mis-
sa en català. 11.15 Moments. 
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 
Noms propis. 12.30 Això què 
és? 13.00 Libros con uasabi. 
14.00 Al punto. 14.40 Trucks. 
15.05 Vive la vía. (R.) 15.35 
Saber y ganar fin de semana. 
16.20 Grandes documentales. 
(R.) 18.00 Documenta2. (R.) 
18.55 Diario de un nómada. 
19.25 Historias del ojo clínico. 
20.25 Los pequeños asesina-
tos de Agatha Christie. 22.00 
Versión española: Miguel y 
William. 00.15 En portada. (R.) 
01.00 Metrópolis. 

#0

06.27 Showrunners. 08.00 Un 
lugar llamado mundo. 08.53 
Premier League World. 09.20 
Eurofighters. 10.10 Fauna le-
tal. 12.40 BBC Earth. 15.30 
Paddock club. 16.30 Juego 
de tronos T6: Extras. 17.10 
Premier League. 19.15 Informe 
Robinson. 19.45 La historia 
jamás contada de Ilustres igno-
rantes. 20.00 Ilustres ignoran-
tes. Programa que intenta tro-
bar respostes a totes les pre-
guntes ridícules que tothom 
es planteja en la seva vida dià-
ria. El que compta no és trobar 
les respostes encertades, sinó 
l’enginy i l’humor. 20.35 La hui-
da. 21.35 Guerra y paz. 22.30 El 
día del fútbol. 01.20 Pel·lícula: 
Beckham. Por amor al fútbol. 
Regne Unit, 2015. Dir.: Matt 
Smith.

ESPORT3

07.05 Terrícoles. (R.) 07.35 
Catakrac. 08.05 Tot art. (R.) 
08.35 Catakrac. (R.) 09.30 
Catakrac. (R.) 10.00 La carte-
llera. (R.) 11.00 Slow BTV. (R.) 
11.45 Lliga Tercera Divisió. 
14.00 BTV Notícies migdia. 
14.30 Monty Python’s Flying 
Circus. (R.) 15.05 Codi de bar-
ris. (R.) 15.35 Clàssics sense 
interrupcions: La ley del silen-
cio. (R.) 17.20 Música moderna. 
(R.) 18.20 Slow BTV. (R.) 19.00 
Codi de barris. (R.) 20.00 BTV 
Notícies vespre. 20.30 BTV 
Esports. 21.00 Feeel. (R.) 21.30 
La cartellera. (R.) 22.35 Tube 
d’assaig. 22.50 Hipsterland. 
23.10 Barcelona... i acció: Los 
Tarantos. 00.30 Última ses-
sió: Sophie Scholl, los últimos 
días. (R.) 02.30 Codi de barris. 
(R.) 03.00 Slow BTV. (R.) 

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

ANTENA 3 22.10

‘Como la vida misma’

✰✰✰ 
Director: Greg Berlanti 
Actors: Katherine Heigl, 
Josh Duhamel 
 
EUA, 2010. Després de la 

mort dels seus millors 

amics, l’Eric i la Holly, dos 

solters que no tenen gaire 

bona relació, es veuran obli-

gats a viure sota el mateix 

sostre per cuidar la filla del 

matrimoni, que ha quedat 

òrfena. Aquesta nova situa-

ció ho canviarà tot.

TV3 19.30

‘Amics amb diners’ 
✰ 
Director: Nicole 
Holofcener 
Actors: Jennifer Aniston, 
Catherine Keener 
 

EUA, 2006. Quatre ami-

gues de Los Angeles ana-

litzen les seves vides a 

causa de la mala sort de 

l’Olivia, una d’elles, que és 

l’única que ni és rica ni 

està casada. Al final, 

l’Olivia troba la felicitat 

just quan a les altres les 

coses no els van tan bé. 

LA 1 22.05

‘Fast & Furious V’ 
✰✰✰ 
Director: Justin Lin 
Actors: Vin Diesel, Paul 
Walker  
 
EUA, 2011. Des que el Brian 

i la Mia van treure el Dom de 

la presó, els tres han hagut 

de viure com a fugitius. 

Quan es veuen obligats a 

fugir de Rio de Janeiro, on 

estaven atrapats, s’adonen 

que l’única manera de posar 

fi a la seva situació és tro-

bar l’empresari corrupte 

que els vol veure morts. 

✰✰✰✰✰ Excel·lent    ✰✰✰✰ Molt bona    ✰✰✰ Bona    ✰✰ Regular    ✰ Dolenta
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Osborne diu que Felipe González 
es resisteix a anar al seu programa
El cantant Bertín Osborne va reconèixer 
divendres a la nit al programa Sálvame De-
luxe que l’expresident espanyol Felipe 
González es resisteix a anar al programa 
d’entrevistes que començarà demà a Te-
lecinco, Mi casa es la tuya. Tal com va ex-
plicar, el polític no li diu que no però li diu 

“encara no”, cosa que ell atribueix a pro-
blemes d’agenda entre els dos. Demà con-
versarà amb Ágatha Ruiz de la Prada i amb 
el seu marit, Pedro J. Ramírez, que com-
partiran temporada amb Esperanza 
Aguirre, Fran  Rivera, Malú o Antonio 
Banderas.MÈDIA

Sis claus per enfrontar-se  
al retorn de ‘Joc de trons’ 

El terrible deute  
d’Arya Stark

Arya Stark tancava la cinquena temporada amb 
una escena que feia posar la pell de gallina. La fi-
lla petita dels Stark va robar una cara de la Casa de 
Blanc i Negre i va matar el pederasta i assassí 
Meryn Trant. Però quan torna al saló de les ca-
res, Jaqen li recrimina el robatori i li diu que ha 
contret un deute amb el Déu dels Múltiples Ros-
tres. “Has robat la vida d’un home que no era te-
va”, diu l’amic de l’Arya abans de prendre’s un ve-
rí mortífer. Com a conseqüència, ella es queda 
completament cega mentre Jaqen sentencia: “Els 
rostres són tan bons com el verí”.  

El tràgic ‘final’ de Jon Snow, les sospites 
de Melisandre i el viatge d’en Sam

Des del final de la cinquena temporada, una incòg-
nita plana sobre Joc de trons: què ha passat amb 
Jon Snow? El fill bastard d’Eddard Stark protago-
nitzava l’última escena de l’últim capítol de la cin-
quena entrega, en què se’l veia estirat a la neu i co-
bert de sang després de rebre nombroses punya-
lades de la Guàrdia de la Nit. Després d’una allau 
de rumors, explicacions imaginatives i teories ex-
travagants dels fans, la HBO va deixar clar que Jon 
Snow no va sobreviure a l’atac. 

Qui sí que es manté amb vida és Melisandre. De 
la bruixa, que va abandonar l’Stannis en una der-
rota terrible i va enfilar sola cap al Mur, se sospi-
ta que els seus suposats poders podrien ser una 
enganyifa. Des del nord, en Sam també va iniciar 
un viatge, però en una direcció diferent. Acompa-
nyat de la Gilly i el seu nadó, el millor amic de Jon 
Snow va marxar del Mur per anar cap a Antiga 
amb la intenció de convertir-se en mestre i po-
der ajudar la Guàrdia de la Nit. De moment, pe-
rò, no sabem si han arribat al seu destí.

Els bessons Lannister comencen  
la temporada més dèbils que mai

La casa Lannister està en hores baixes. A Desembar-
cament del Rei, Cersei Lannister es va veure obli-
gada a confessar part dels seus pecats, tot i que va ne-
gar rotundament la relació amb el seu germà Jaime. 
El Septó Suprem va condemnar-la a complir un ac-
te d’expiació: el passeig de la vergonya. Els fanàtics 
religiosos li van tallar els cabells i la van fer caminar 
despullada davant d’una multitud enfurismada. Fe-
rida i humiliada, la Cersei acabava la temporada com 
un personatge dèbil que quedava lluny de la reina se-
gura i manipuladora de les entregues anteriors. 

A l’altra banda dels Set Regnes, en Jaime tampoc 
ho estava passant gaire bé. Just després de revelar 
a la Myrcella el secret de la seva paternitat, la noia 
queia desplomada per culpa d’un verí que li havia ad-
ministrat l’Ellaria abans de salpar de Dorne. La ven-
jança de les Serps de Sorra reforçava així, aparent-
ment, la maledicció que plana sobre la Cersei des que 
era petita, quan una maegi va predir que tindria tres 
fills que serien coronats reis però que tots tres mori-
rien poc després. 

FOTOS: MOVISTAR+

Més dothrakis per  
a la khaleesi

Les coses no pinten gens bé per a Daenerys Tar-
garyen. La khaleesi va aconseguir escapar-se de 
Meereen a cavall de Drogon, però l’animal esta-
va exhaust i va negar-se a tornar-la cap a casa. 
L’últim que vam poder veure de la mare dels dra-
gons era com un grup de dothrakis l’envoltava i 
ella deixava caure un anell a terra.  

Mentrestant, a Meereen, Tyrion Lannister va 
quedar-se a càrrec del govern i Varys va reaparèi-
xer al seu costat. Ser Jorah, infectat de psoriagrís 
per un home de pedra, va anunciar que se n’ana-
va a buscar la Daenerys.



77ara  DIUMENGE, 24 D’ABRIL DEL 2016  
mèdia

Michelle Obama, a ‘Navy. 
Investigación criminal’
La sèrie Navy. Investigación criminal ha anun-
ciat que la dona del president dels Estats Units, 
Michelle Obama, participarà de manera espe-
cial en un capítol de la tretzena temporada. La 
primera dama s’interpretarà a ella mateixa en 
una taula rodona de Joining Forces, una enti-
tat que ella mateixa va fundar el 2011.

Álvarez cobrarà 120.000 
euros per ‘Supervivientes’
La web Informalia ha filtrat el sou de la pre-
sentadora de Supervivientes en l’edició que 
acaba de començar. Lara Álvarez cobrarà 
120.000 euros –el doble que l’any passat– per 
presentar les gales del reality des d’Hondu-
res. El programa dura tres mesos i s’emet a 
Telecinco.

Onze mesos enrere, ‘Joc de trons’ rematava la cinquena temporada i 
deixava els fans amb l’ai al cor. La sèrie torna la matinada d’aquest dilluns 

als EUA i demà a les 22.30 a Movistar+. Fem memòria de les trames que 
van quedar en l’aire. L’article conté espòilers de l’últim episodi emès

NÚRIA JUANICO ❊ BARCELONA

Reapareix Bran Stark  
en plena adolescència 

L’últim que sabem de Bran Stark és que, amb l’in-
separable Hodor, havia aconseguit trobar el corb 
dels tres ulls al final de la quarta temporada. En 
Bran reapareixerà als nous episodis amb els ca-
bells curts, un grapat d’habilitats apreses i més 
gran. L’actor suec Max von Sydow, un dels nous 
fitxatges de la sisena temporada, interpretarà el 
corb dels tres ulls i ensenyarà al noi a adquirir el 
control dels seus poders psíquics. De fet, l’actor 
que encarna Bran Stark, Isaac Hempstead-
Wright, va explicar en una entrevista que el seu 
personatge serà clau per al desenllaç de la ficció.

La fuga de la Sansa al  
costat de Theon Greyjoy
La situació de Sansa Stark no era gaire millor que 
la dels seus germans al final de la cinquena entre-
ga. La noia va patir violacions i vexacions cons-
tants d’en Ramsay, però va aconseguir escapar-se 
gràcies a Theon Greyjoy. L’episodi deixava enlai-
re si la fuga de tots dos arribava a bon port. Tot i ai-
xò, sabem que la família Greyjoy tindrà protago-
nisme als nous episodis. La sèrie ha fitxat l’actor 
danès Pilou Asbaek perquè encarni el tiet d’en 
Theon. Asbaek serà un pirata i capità del vaixell El 
Silenci, una nau tripulada per mariners muts als 
quals ell mateix va tallar la llengua.

Una temporada 
amb escenaris 
catalans
Els escenaris de Joc de trons 
tindran, aquesta tempora-
da, un aire conegut per als 
catalans. Girona va acollir 
al setembre el rodatge de la 
sisena entrega de la sèrie, 
que va sacsejar el Barri Vell 
de la ciutat. A l’escalinata de 
la catedral s’hi va gravar 
una escena protagonitzada 
per Jaime Lannister i en la 
qual també apareixien 
Tommen Baratheon i Mar-
gaery Tyrell.  

També es va passejar per 
Girona Arya Stark. La filla 
més rebel d’Eddard Stark va 
rodar a la pujada de Sant 
Domènec, on se la va poder 
veure saltant i fugint d’una 
desconeguda. Malgrat que 
la HBO ha procurat que no 
es filtri res de la nova tem-
porada, tot indica que Giro-
na podria ser l’escenari de 
Desembarcament del Rei, 
on viuen Tommen i Marga-
ery, i també de Braavos, on 
l’Arya es va quedar cega. A 
banda del municipi català, 
Joc de trons també s’ha ro-
dat a Peníscola i a Almeria. 
Demà, les tres ciutats ambi-
entaran els seus carrers 
amb elements de la ficció, 
instal·laran un Tron de Fer-
ro perquè els fans s’hi facin 
fotografies i projectaran el 
primer capítol de la sisena 
temporada. 

La HBO necessita més 
èxits com ‘Joc de trons’

molt pressupost, i el risc és més 
gran. Aquest any, per exemple, ha 
acusat la clatellada propinada per la 
crítica a la segona temporada de 
True detective i el fracàs també de 
la nova sèrie Vinyl, tot i que estava 
avalada per Martin Scorsese i Mick 
Jagger. Netflix, per contra, està en 
fase molt expansiva i fa gala de tenir 
un talonari infinit. La seva estratè-
gia és la de la perdigonada: fer mol-
tes propostes, tant en drama com en 
comèdia, i esperar que alguna so-
bresurti clarament. 

Ara bé, si els premis Emmy són 
un barem, la HBO encara té una po-
sició dominant: en va guanyar 43, 
incloent el hat trick de millor drama 
(Joc de trons), millor comèdia 
(Veep) i millor minisèrie (Olive Kit-
teridge). Però per poder sostenir de-
licatessens com Show me a hero o 
The leftovers, que tenen audiències 
discretes, convé dotar-se de més 
d’un gran èxit de públic. 

De moment, la cadena té uns 
quants cartutxos per fer oblidar el fi-
asco de Vinyl. Aviat estrenarà la no-

va sèrie de David Simon, que, 
sota el títol de The deuce, 

explora la indústria 
del porno americana 

als anys 70, amb 
James Franco de 
protagonista. I ha 
fitxat Anthony 
Hopkins per al re-
make del film 

Westworld, una 
estranya distopia 

que narra com un 
parc temàtic es conver-

teix en un horror quan els 
autòmates que recreen el Vell 

Oest cobren consciència. En l’apar-
tat històric, el canal vol explicar la vi-
da del president dels EUA Andrew 
Jackson, en una sèrie que protago-
nitzarà Sean Penn i que es titularà 
American lion. En l’apartat de comè-
dia, Divorce, escrita per Sharon Hor-
gan (Catastrophe) és un dels plats 
forts previstos per a aquest curs.e

Anàlisi

En el reialme de les sèries 
premium, el tron ha tin-
gut fins fa ben poc un 
ocupant indiscutible: la 
HBO. Aquest era el canal 

que tenia les ficcions més cobeja-
des, el que marcava la pauta estèti-
ca i el que recollia més premis tele-
visius. L’estrena de la sisena tempo-
rada de Joc de trons suposa l’exhibi-
ció d’aquest poder davant de la 
competència. Al capdavall, es trac-
ta de la sèrie que més expectativa 
genera: només cal veure que any re-
re any és la sèrie més piratejada ar-
reu del món. Però tot i que disposa 
del davanter centre més cotitzat, la 
cadena comença a mostrar símpto-
mes de fragilitat i és incapaç de mos-
trar tot un equip cohesionat, és a dir, 
un catàleg sencer de sèries que no 
depengui d’una única estrella. En 
aquest context, serveis com 
Netflix, Amazon i Hulu 
es freguen les mans.  

De fet, el senyal 
d’alarma es va en-
cendre ja a finals 
de l’any passat, 
quan es van saber 
les nominacions 
als Globus d’Or i 
Netflix va sumar 
per primer cop més 
candidatures que no 
pas la HBO. I dilluns la 
revista Variety citava un 
estudi segons el qual, per a la 
majoria d’americans, les millors sè-
ries i programes les està fent Net-
flix, amb la HBO en segon lloc. 

Tots dos serveis sembla que ju-
guen estratègies ben diferents. La 
HBO busca sèries que disputin la 
Champions, per seguir amb el símil 
futbolístic. El problema és que ales-
hores fa poques apostes, però de 

BARCELONA
ÀLEX GUTIÉRREZ

 
Suplement 
El ‘Rar’ dedica  

el número d’avui a 
Peter Dinklage, l’actor 
que interpreta Tyrion 

Lannister, un dels  
personatges més  

estimats de  
‘Joc de trons’
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PASSATEMPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 13 14

Horitzontals 1. Planta que necessita molta aigua per viu-

re. Admet. Cap de fibló. 2. Pendent que es dóna a una via 

per tal d’evitar que el vehicle sigui en surti impel·lit per la 

força centrífuga. Aterrar, arrasar. 3. Faci servir. La veu que 

no es veu. Crua per dins. 4. Principi de jerarquia. Li resulta 

traumàtic separar-se de la família més pròxima. Porgui 

el gra amb un erer. 5. Buido de contingut. Doctors que no 

en saben res, del tòrax. Clergue islàmic. 6. Faci estries. 

Poetes grecs. 7. Féu una mala jugada a la dissortada Rita. 

L’aconsegueixes amb un parell de copes. Una traca sense 

límits. 8. El rei decapitat. En la seva feina, si vol treballar 

s’haurà de mullar. Final temporal. 9. Per les seves rieres hi 

pot baixar vi. Aquesta diu veritats amb aspecte de men-

tida (o viceversa). 10. L’última d’Isabel Coixet. Hipotètic, 

especulatiu. Gemegués. 11. Files. Plantes de flor lila. Els 

límits dels mapes. 12. L’Elisabet entre els amics. Antiga 

regió de l’Àsia Menor (qui sap si molt ventosa). Inventi. 

13. Elaboréssiu. No em moc. 14. El revolt de l’alfabet. El 

seu saber ajuda a tenir èxit en els actes socials. Companys 

dels ets.

Verticals 1. Eleva. Els seus cops són inesperats. La de 

sempre. 2. Són plurals i viuen en aquest poble de la Vall 

d’Aran. Silicat d’alumini i beril·li. Esperits escandinaus. 

3. Aquesta sap que a la vida no tot són blancs i negres. 

Són uns pobles molt grans. 4. Parella d’asos. Investiga 

el comportament dels emperadors (entre altres peixos 

grossos). Presents a les costes de Sicília i de Sardenya. 

5. Una flor que s’agraeix que sigui natural. Tancades.  

6. Segons com el manipuli, mato. Inventar. Guardades 

dins del joier. 7. Duplicada per accident. Transigirà. El 

Lluís viu trastocat i enganyat. 8. Ocasiono, engendro. Po-

si en marxa. Cap de turc. 9. A l’oest d’Estònia. Ronca d’una 

manera tan curiosa que sembla que canti bé. La manera 

com es va fer ric admet múltiples lectures. 10. El partit 

de Pablo Iglesias. Promou l’agroturisme a base de rimes. 

Els perifèrics de l’ordinador. 11. Molt càlid, asfixiant. I un 

altre. 12. Acaba fatal. Sortim a la superfície. Hi confies 

la teva sort, tot i saber que té una cara amagada. 13. No 

deixa res dempeus. Si s’alia, el tindrem armat. 14. Gaudim. 

Modèlics, com tots els Barça-Madrid.

2 8 4 1 6 9 7 5 3

1 9 3 8 7 5 6 4 2

7 6 5 4 3 2 1 9 8

3 7 2 9 1 8 4 6 5

6 5 1 3 4 7 2 8 9

9 4 8 2 5 6 3 1 7

4 3 9 5 2 1 8 7 6

8 2 7 6 9 4 5 3 1

5 1 6 7 8 3 9 2 4

D I A M A N T H A W A I I

S U E C A R R R R N R

S L M E R C E P O E T A

H A L O S C I A N U R

A M E R A M I C G R O C

K C I U T A T A O I E

E S T E V E A T U R T R

S U O S S O L I T U D V

P O R S E R T O R I A

E R C A S L O R C A N
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[...] Entre lo real, representat per la història d’un po-
ble, i lo ideal constituït pel pensament de sos verita-
bles genis, s’estableix un moviment de reaccions suc-
cessives: la realitat els impregna d’orgull o de triste-
sa. [...] Exemple altíssim d’aquestes reaccions entre 
la realitat nacional i son geni, és el de Miquel de Cer-
vantes, així com sa cristal·lització defini-
tiva és el Quijote. A voltes, per contre-
coup, apareix en el gran home o en ses 
obres l’expressió suprema d’aquelles qua-
litats que manquen a un poble. Se diria 
que en tal cas el geni és l’instrument mis-
teriós d’una enyorança espiritual, d’un 
pelegrinatge cap a les terres volgudes i en-
trevistes de la Perfecció... ¿Quin monu-
ment més grandiós ha pogut aixecar-se al 
bon seny, que aquesta admirable sàtira del Quijote? I, 
això no obstant, la falta de bon seny, de sentit pràc-
tic, de visió de la realitat i de sanitós equilibri, carac-
teritza la història d’Espanya, conduïda i embeguda 
per la del poble castellà. [...] Per això també s’expli-
ca la forta predilecció que Catalunya ha sentit pel 
gran llibre, el sens fi d’edicions que en ses estampes 

ha tingut, les traduccions de què ha estat objecte en 
la nostra llengua –lengua catalana li deia Cervantes, 
que no havia llegit, el pobre, res d’En Romanones ni 
d’En Menéndez Pidal– i el nombre de cervantòfils ca-
talans que han il·lustrat la biografia i la bibliografia 
cervantines. Digna de remembrança és, també, la 

particularitat d’ésser Barcelona l’única 
ciutat espanyola o gran vila on fa entrar 
a Don Quijote, el qual, fora d’això, va sem-
pre per les planures de la Manxa i no co-
neix més que ventas i cabanes de pastors. 
L’únic episodi urbà de tot el llibre passa 
a Barcelona, aquí veu el mar, aquí sent el 
brogit de les Drassanes, aquí contempla 
el maniobrar i simulacres de les galeres, 
i aquí fa aquella suggestiva i inoblidable 

visita a una impremta, jove encara com d’un segle, 
que deixen en el lector la impressió d’un centre de 
cultura i d’expandiment progressiu, enmig de la 
 desolació dels camps ermots i de la vida primitiva i 
rústega que anteriorment ha travessat. [...] 

 
Miquel dels Sants Oliver 1903

ABANSD’ARA

El centenari del ‘Quijote’

De Miquel dels Sants Oliver (Campanet, Mallorca, 1864 - Barcelona, 1920) a Ilustració Catalana 
(XII-1903). Un dels erudits catalans de l’alba del segle XX atrets per l’obra de Cervantes.

PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 
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El consell

Que no us sorprengui

El sol guanyarà protagonisme i la inestabilitat minvarà clarament, tot i que a 
partir de la tarda no es descarta algun xàfec aïllat a l’entorn del litoral i el 

prelitoral central, o a la serralada Transversal. Vent fort als extrems del país.

dimecres dijous

MANEL CASCANTE

La setmana

dimarts divendres

Diumenge, 24

Eviteu la màniga curta i no us re-
fieu del sol, ja que avui no escalfarà 
gaire. Al migdia les temperatures 
es quedaran una mica més curtes 
que ahir en general.

Entre demà i dimarts el mercuri 
tocarà fons. L’ambient serà poc 
primaveral i fins i tot podrà glaçar 
feblement en alguna fondalada de 
l’interior i el Pirineu.

ELTEMPS

Dilluns, 25

                                                            AVUI                                                                     DEMÀ 

                                                               15 h              21 h                                              08 h              15 h 

Barcelona                         17º             15º                                   11º           15º 
Lleida                                  22º             15º                                    5º            19º 
Girona                                 19º             13º                                    5º            18º 
Tarragona                        20º            16º                                    9º            17º 
València                            22º            18º                                   11º           17º 
Palma                                  19º            16º                                  10º          17º 
Fraga                                   21º             16º                                    4º            19º 
Mataró                               16º            14º                                   11º           15º 
Manresa                            20º            13º                                    4º            17º 
La Seu d’Urgell              15º              9º                                      1º            14º 
Tortosa                              21º             15º                                    7º            20º 
Vilanova i la Geltrú     19º             15º                                   12º          16º

Europa

                                          MÀX.                 MÍN.                                                             

Madrid                                                                                  cel clar 

Londres                                                                             variable 

París                                                                          fred i xàfecs 

Berlín                                                                                   insegur 

Roma                                                                                     ruixats 

Brussel·les                                                            fred i xàfecs 

Estocolm                                                                           insegur 

Amsterdam                                                                       ruixats 

Praga                                                                                     ruixats 

Lisboa                                                                        pocs núvols 

       19º                5º 
       11º                5º 
         9º                 2º 
         9º                 2º 
       19º              14º 
         8º                 2º 
         7º                -1º 
         9º                 3º 
         7º                 0º 
       22º              12º 

El sol La lluna

SORTIDA POSTAALBA SORTIDA

 06.28 hores 06.58 hores 20.42 hores 21.11 hores 22.50 hores 08.28 hores

POSTA NIT FOSCA

Una cita amb un psicòpata

Des de fa dues setmanes Cuatro emet 
First dates els dijous al vespre. Un 
programa de cites esperpèntic tant 

des del punt de vista del format televisiu com 
dels personatges que hi participen. El plató 
és un fals restaurant on el presentador Car-
los Sobera exerceix de cap de sala. Un bàr-
man entona els participants amb una prime-
ra copa i un exèrcit de cambreres amb 
minifaldilla extrema i davantalet blanc 
fan de discretes alcavotes. Masclisme 
del més retrògrad a l’hora de repartir els 
càrrecs. Prèviament, el programa ha fet 
els aparellaments i coneixem quatre pa-
relles que al final descobrim si tenen ga-
nes de tornar-se a veure. 

El resultat és un malson, sobretot per 
la conducta dels homes, més pròpia 
d’uns psicòpates assetjadors que d’algú 
que desitja trobar parella (que és, supo-
sadament, la finalitat del programa). 
“Las mujeres me gustan que sean seño-
ritas en la calle y unas guarras en la ca-
ma”, li diu un noi a la xicota que vol seduir. Un 
altre assegura per telèfon als seus amics que 
el sopar va bé però que “el mejor postre se lo voy 
a dar yo a ella”. Tots (segur que per ordres del 
programa) treuen el tema de les seves apetèn-
cies sexuals poca estona després d’haver-se 

críticatv
MÒNICA PLANAS - PERIODISTA

pautes d’acció i calcula el temps que haurà 
d’invertir en la cacera: “En una hora y pico que 
voy a tener de cita me va a sobrar una hora pa-
ra salir con ella de la mano”. Un altre home, tot 
just arribar al restaurant, explica que ha es-
tat amb seixanta-sis dones a la seva vida. “Y to-
davía no he encontrado el arca perdida”, diu. 
Les compta com un assassí en sèrie. És inqui-

etant que quan veuen que les noies són 
tímides això els excita encara més per-
què la cacera de l’euga que li han posat 
al davant serà més salvatge. 

En realitat el programa és de terror. 
Aquest espai, emès en prime time, dóna 
uns patrons de conducta depravats, au-
toritaris, dèspotes, masclistes i propis 
d’un assetjador sexual. Però ho disfres-
sen de romanticisme i acte de seducció 
per trobar l’amor autèntic. Al plató no hi 
ha risc perquè hi ha les càmeres al da-
vant. La tele hi dóna una falsa pàtina 
d’espectacle innocu. Elles aguanten fins 
al final per no espatllar l’estructura del 

programa. Però la mateixa conducta 
d’aquests homes en la més estricta intimitat 
provocaria sensació de pànic i perill en la ma-
joria de dones. I penses que fins i tot, si no hi 
hagués testimonis, a alguna d’elles els farien 
menjar les postres a la força. 

‘First dates’ 
Aquest espai dóna uns patrons 

de conducta depravats, 
autoritaris, dèspotes i masclistes

conegut. Una de les noies, incòmoda, diu que 
no se sent amb confiança per parlar de sexe i 
ell continua convençut que diu que no però 
que en realitat és que sí. I així ho expressa sen-
se vergonya: “Ya verás como al final va a que-
rer más postre”, diu amb una rialleta. L’home, 
que presumeix de passar-se dues hores da-
vant del mirall autocontemplant-se, té unes                                                                  ESPECTADORS       ‘SHARE’ 

01    Telenotícies migdia 

           TV3 14.30                                       455.000      25,9% 

02   L’avi de cent anys... 

           TV3 22.37                                        420.000      17,9% 

03   La Riera 
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Escampar la boira
MOVIMENT. Les peces es belluguen 
inquietes i el tauler trontolla. En el joc de 
trons català ningú és exactament al lloc 
on voldria ser, ningú no sap cap on vol 
moure’s, perquè tot depèn de com avan-
ci la partida. I hauria de ser a l’inrevés... 
Però sota l’aparent bloqueig hi ha movi-
ments subterranis, flirtejos i distancia-
ments controlats. Mirem Ciutadans, per 
exemple. Va néixer per atiar l’espanyolis-
me, després per laminar el PSC, després 
el PP, i ara gairebé sembla que festeja els 
antics votants de CiU, els catalanistes 
d’ordre. Contra Ada Colau i contra la in-
dependència, però reclamant més diners 
per a Catalunya i oblidant-se del conflic-
te lingüístic, Inés Arrimadas pensa que 
podria deixar de ser l’eterna noia enfada-
da, esdevenir una mica més mainstream. 
En Rivera li demana vots; el que obté a 
Catalunya no l’acosta a la Moncloa ni de 
conya. ¿I si fitxem algú d’Unió?, es deuen 
haver preguntat a C’s. Però semblar cata-
lanista no és fàcil, ja ho va intentar en Jo-
sep Piqué. Al final la cabra tira al monte, 
i el PP estaria encantat d’enarborar en so-
litari la bandera de l’Espanya eterna. Què 
farà, l’Arrimadas? 

 
EL CENTRE. ¿I què farà Convergèn-
cia? Ara que s’ha desprès dels Pujol i 
d’Unió, ara que les bases se li han tornat 
indepes, resulta que una part de la cúpu-
la del partit reivindica la moderació i la 
sobirania “instrumental” (és a dir, con-
tingent), amb Germà Gordó i Santi Vila 
al capdavant, i amb tots els lobis del món 
papallonejant al seu entorn; amb la cer-
tesa que al capdavall l’enemic serà el po-
pulisme d’esquerres i que, després de 
tanta estelada, si tots els liberals ens es-
trenyem la mà (i que em perdoni en Fa-
ges de Climent), es podrà bastir una 
aposta electoral guanyadora. Però l’inde-
pendentisme és el que permet a CDC 
mantenir el poder, a través de Junts pel 
Sí. Puigdemont ho té molt clar i no pen-
sa mantenir-se neutral si la pressió dels 
autoanomenats moderats es fa més for-
ta. Però mentre no s’arriba a Ítaca, és lò-

Puigdemont no es mantindrà neutral a CDC si creix la pressió dels moderats. PERE TORDERA

FORA DE TEST

Toni SolerDEMÀ 
Carme Colomina 
 

Donald Tusk, el president 
polonès del Consell Euro-
peu, ha publicat un article 
en diversos mitjans del 
continent per justificar la 

política europea d’immigració. El text 
és irritant en el llenguatge i trampós en 
la descripció dels fets. 

Les coses van millor, diu, perquè s’ha 
assumit que “l’onada migratòria era 
massa gran per no aturar-la”. És indig-
nant que Europa consideri que no pot 
assumir ni la meitat dels refugiats que té 
el Líban. I és lamentable parlar dels im-
migrants com si es tractés d’un fenomen 
natural, un tsunami, no de persones. Es-
borrar els rostres ha estat sempre una 
estratègia del poder per afavorir la in-
diferència. “Si desitgem que Europa se-
gueixi sent oberta i tolerant, no podem 
permetre’ns estar indefensos”, diu 
Tusk. És fastigós presentar els refugiats 
que fugen de la guerra com uns invasors, 
com una amenaça per a la societat euro-
pea. Senzillament, és assumir el discurs 
de l’extrema dreta i negar la desespera-
ció de qui escapa de les bombes. 

Però si és penós el discurs, pitjor són 
les conclusions. Tusk es congratula que 
les xifres de refugiats arribats pels Bal-
cans hagin caigut brutalment. És a dir, 
per a ell la qüestió principal no és que hi 
hagi persones obligades a abandonar el 
seu país per la guerra, sinó que no arri-
bin a Europa. La realitat és molt més 
greu: tancada la via grega, escapar del 
conflicte serà molt més car i perillós: hi 
guanyen les màfies, hi perd la majoria. 
Només podran sortir els que tinguin 
molts diners (hi ha qui ha pagat cent mil 
euros). I el risc de mort per als que gosin 
emprendre l’aventura, com hem vist a 
Líbia, serà molt més alt encara. ¿Això és 
el que entén Donald Tusk per donar 
empara als refugiats, que no puguin dei-
xar Síria? La història es repeteix i tot fa 
pensar que les potències ja han decidit 
que guanyi Franco, és a dir, Al-Assad i 
els seus, amb la qual cosa els que hauran 
d’anar a l’exili seran molts 
més encara. ¿Aquesta és 
la manera d’emparar-
los que té Tusk, fer 
més difícil fugir per 
salvar la vida?

RAONS

Empara

JOSEP RAMONEDA

gic que el convergent mitjà es pregunti: 
¿com aconseguirà CDC liderar el futur 
centredreta si forma part d’un bloc so-
biranista cada cop més esquerrà? 

 
‘COMUNS’. Ada Colau també vol el cen-
tre, perquè vol la majoria. Vol els votants 
de Maragall i fins i tot una part dels de 
Trias. La Colau no és la CUP i ni tan sols 
és ICV; la seva fórmula no és la de Quin-
tilià, suaviter in modo, fortiter in re, sinó 
just el contrari. Fermesa verbal, simbo-
lisme, forta exposició pública, però sen-
se jugar amb foc. Els comuns volen subs-

tituir el PSC i marejar-nos amb el refe-
rèndum per recaptar vot independentis-
ta. Centralitat en temps confusos. Això 
amoïna ERC, que no té la capacitat dels 
comuns per recollir vot metropolità; per 
això Junqueras, conviccions a banda, té 
la urgència que el Procés desemboqui en 
alguna cosa o altra, perquè les cartes si-
guin sobre la taula i s’acabin les ambigüi-
tats. A diferència de molts dels seus ad-
versaris, Junqueras necessita que la boi-
ra escampi. Però les pròpies giragonses 
del sobiranisme han alimentat la incer-
tesa; les primaveres no poden durar tant.


