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La Gran Via de Barcelona, a l’altura de la plaça Universitat, absolutament desbordada per la manifestació d’ahir a la tarda ■ JOSEP LOSADA

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 8.00 h
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Una dona amb un mocador
feminista, en la concentració
d’ahir reivindicativa dels drets
de la dona, celebrada al
centre de Berlín, a Alemanya
■ EFE / FELIPE TRUEBA
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Mobilització sense precedents

Una noia mostra una pancarta reivindicativa en la manifestació d’ahir al migdia a Girona ■ MANEL LLADÓ
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Mobilització sense precedents

Un grup de dones fa el símbol feminista, ahir al matí durant una manifestació a Bilbao ■ EFE / LUIS TEJIDO

Dones amb cartells reivindicatius, ahir a la Paz (Bolívia) ■ EFE / Y. SALAZAR

Concentració ahir a Seül, a Corea del Sud, amb motiu del Dia de la Dona ■ EFE/ JEON HEON-KYUN
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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Bacallà

M’

he cruspit els primers bunyols
d’aquest 2019. Una paperina en un forn de pa,
on el dolç sembla que
no és mai tan dolç com
en una pastisseria. Com si es treballés
més a l’engròs, a diferència del refinat
pastisser. Sigui com sigui, avanço pel
carrer amb la paperina oberta, i me’ls
vaig cruspint mentre el paladar busca la
crema que no tenen perquè són de vent.
El sucre cruix a cada queixalada just a
temps d’arribar a l’imperi de la sal. Entro
a cal bacallaner i compro una penca que
estigui prou dessalada per fer-me la per
dinar. L’ànsia i la pressa ja fa temps que
han arribat també a cal bacallaner, i la sal
que conserva ens és un obstacle per al
consum immediat. Posats a fer, agafo
també un quart de cigrons i un quart de
fesols cuits, i encara brandada, olives negres i tonyina de llauna, d’aquestes llaunes grans que tenen a la pesca salada.
Surto al carrer i el vent s’enjugassa encara amb restes del confeti que omplia l’aire per carnaval i fins a l’enterrament de la
sardina. M’he volgut endinsar en el primer divendres de la vella quaresma recorrent el paisatge i el calendari gastronòmic que em va fer gran.
El miracle de fer reviure un peix conservat en sal, té tota la seva tècnica. I
després del Mobile, què millor que deixar
la tècnica en mans dels tècnics: dels bacallaners que hi saben donar ritme i
temps, a base d’anar canviant l’aigua. El
bacallà, amb l’abadejo, apareix citat ja en
català en textos del 1575, i mai més ha
deixat de brillar a la cuina, tal com passa
en el triangle que formen Catalunya, el
País Basc i Portugal. El bacallà a la llauna
era el plat per excel·lència de les fondes
de Barcelona,. Aquell punt vermell del
pebre roig que afegeix color a l’oli i al bacallà enfarinat i torradet és una estampa.
I el que es fa amb mel connecta amb
l’edat mitjana quan amb això de l’abstinència de la carn durant la Quaresma, el
bacallà servia com a plat consistent.
Quan més tard van arribar les patates,
s’hi van afegir, o es va començar a cuinar
el bacallà amb ceba, patates i allioli. I és
clar que amb samfaina o a la catalana,
amb panses i pinyons se’n deu consumir
molt més. I cru, el bacallà esqueixat de
l’escarola amb romesco, o amb fesols és
el que ens ha fet aventurar a tastar sense
por els plats japonesos i peruans fets
sense foc. No vull ni pensar en un bon arròs amb bacallà, amb espinacs i carxofa,
com els que feia ma mare. Em veig a taula, de jovenet, escurant una espina de la
mida d’una cullera. M’hi veig ara mirant
de saber quin plat acompanya cada full
de calendari, per acabar de saber ben bé
qui soc i com m’he fet.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Robert Redford i el judici

E

l dia que els robots dirigeixin
pel·lícules tindrem com a resultat The old man & the gun, amb
la qual l’actor Robert Redford, que té
més de vuitanta anys, el rostre clivellat d’arrugues i el pas indecís, renuncia a interpretar-ne més. N’és el productor. Preu per preu, amb el mateix
elenc una mica reforçat i amb un director creatiu i solvent podria haver
impulsat un Rei Lear o La gata sobre
la teulada de zinc calenta. En aquesta
última fent d’avi, és clar. L’altre dia
vaig remirar-me la versió de l’any
1958, interpretada per Elisabeth Taylor i Paul Newman, company de repartiment de Redford en algunes pel·lícules cèlebres. Quan es va estrenar a Espanya es va dir que el doblatge havia
escamotejat l’homosexualitat del protagonista. La suplantació venia d’origen, i Tennessee Williams, el seu autor
literari, va quedar tan disgustat que es
va arribar a situar a les cues dels cines
per recomanar a la gent que no entrés
a veure-la. S’imposa una nova versió,
completa i sense censura. Qui diu Tennessee Williams diu Eugene O’Neill,
David Mamet o un guió original escrit

“
Quan un relat
no lliga es diu que
està basat en fets
reals

per algú que hagués donat categoria i
grandesa a la retirada d’un actor com
Robert Redford. Interpretar durant
tres hores i amb vuitanta anys un
Lear al teatre deu ser esgotador. Ferho en cine és més reposat. O potser
Redford no és el gran intèrpret que
ens ha estat dit?
Diu: “Basada en fets reals.” Ara totes les pel·lícules estan “basades en
fets reals”. És per fer-nos passar bou
per bèstia grossa. “Això no lliga”, es
queixa el director al guionista i al productor davant un argument que no té
ni cap ni peus. “Direm que està basat
en fets reals”. “Això és absurd”, co-

menta un espectador a la sortida del
cine. “Però fixa’t que diu que està basada en fets reals.” En les antigues comèdies i tragèdies l’autor feia sortir al
final un personatge que, en nom seu,
demanava disculpes a l’auditori pels
errors i flaqueses que l’obra hagués pogut contenir. Ara les disculpes es demanen carregant els defectes a la realitat. La realitat és absurda però si la
vols fer artísticament creïble s’hi ha
d’introduir narració i els fets han de
ser una mica consistents. El “testament cinematogràfic” de Robert Redford sembla dirigit per un autòmat,
dic. No nego que en el futur els robots
perfeccionats arribin a confeccionar
grans pel·lícules o grans novel·les. De
moment, els humans aprenents de robots són tan encarcarats i rutinaris
com els moviments de les màquines
articulades que s’anticipen a imitar.
Anem al judici que es fa a Madrid
contra els independentistes catalans.
“Això no lliga”, es nota que pensen
fins i tot els mateixos fiscals. Parteixen del guió escrit pel jutge instructor,
la Guàrdia Civil i els diaris “amics”.
“Direm que està basat en fets reals.
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A la tres

“
Em sap greu,
veure com alguns

aprofiten el judici de
l’1-O per
desprestigiar el
paper dels Mossos
de l’estiu del 2017, la Policía Nacional
i la Guàrdia Civil tenien un pla B per
substituir-los, també? No informar els
Mossos de segons quines actuacions
del CNI, formava part del pla B? No ho
sé. El que sí sé és el greu que em sap
veure com s’aprofita el judici per desprestigiar aquest cos. Com de la mateixa manera que es ven un relat sobre
violència i tumults, s’aprofita per vendre’n també un sobre la “inacció” dels

De reüll
Maria Palau

Mossos. Sentint algunes de les preguntes de les acusacions, m’ha semblat
entendre que si la Brimo hagués actuat, si la brigada mòbil dels Mossos
hagués anat a repartir llenya per alguns col·legis electorals, tal com van
fer els altres cossos policials, llavors ja
estarien homologats, serien col·legues
i no hauria fet falta activar el pla B. Però saben què em passa?, que a mi em
queden molts dubtes, que l’actuació
de la policia espanyola fos tan eficient:
van acabar tancant més col·legis els
Mossos que no pas ells, i això anant en
parella i amb la paraula com a principal arma. La sola existència d’un pla
B, el de la substitució dels Mossos perquè no se’n refiaven, ja és prou greu. I
no ens enganyem: quan desconfies
d’algú tendeixes a veure-ho tot des
d’aquest filtre. Per això em costa de
creure que, passat l’1-O, hagin abandonat el pla B. Malauradament, deu
ser en algun calaix.

Les cares de la notícia

Injusta
cultura

H

em sentit a dir un munt de vegades que el sector
cultural hauria de ser exemplar en matèria
d’igualtat entre homes i dones. Hauria. La realitat és una
altra ben diferent. Després de llegir l’informe que ha
promogut el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
(Conca) sobre les injustícies de gènere en el món de la
cultura, la depriment conclusió és que aquest sector
que hauria de ser modèlic és un dels més hostils per a
les dones. Suspèn totes les assignatures: la de les
oportunitats d’accés i progressió a llocs de poder i de
lideratge, la de reconeixement, la
El sector
salarial, la de la visibilitat... L’estudi,
que han elaborat Anna Villarroya i
cultural
Barrios, recupera i encreua
hauria de ser Maite
recerques que han fet els darrers
un model en temps diferents observatoris. N’hi
igualtats, i és ha de tan demolidores com la que
revela que els centres d’art de
el contrari
Barcelona només van exposar un
14,3% d’artistes dones entre el 2011 i el 2015. El que és
pitjor és que sovint part d’aquest miserable 14,3%
(decidit, no ho oblidem, per directors homes) es
programa per satisfer una quota, no per convenciment.
L’informe gestat per Villarroya i Barrios (han fet un
treball extraordinari amb la complicitat de més de 400
professionals, homes i dones) desplega una sèrie de
mesures que si s’apliquessin (repetim: si s’apliquessin)
revertirien aquesta situació. I no s’inventen la sopa d’all,
no: tot, o gairebé tot, està recollit en lleis que ningú, o
gairebé ningú, està complint. I així estem.

http://epa.cat/c/unrx2w

És l’hora
dels fets

El pla B

H

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

i ha una cosa que em sap molt
greu en aquest maleït judici de
l’1-O (de fet, n’hi ha moltes altres), i és veure aquest tot s’hi val contra els Mossos d’Esquadra. Que la Policía Nacional i la Guàrdia Civil recelaven dels Mossos, a mi em sembla que
això feia anys que no era pas cap secret. S’intuïa. Però aquesta setmana,
sentint Sebastián Trapote i Ángel Gozalo, els màxims responsables dels
cossos estatals de l’1-O a Catalunya,
no ens n’ha quedat cap dubte. Hi havia
un pla B per substituir els Mossos el
dia 1-O. I el van posar en marxa en
veure la seva “inacció”. Sense pèls a la
llengua, ho han dit. I jo em pregunto: i
quant feia (de veritat), que el tenien el
pla B? I encara més: el tenien només
per a l’1-O? O és que el pla B (el de
substituir els Mossos) hi ha sigut sempre i el que necessitaven era qualsevol
excusa? Si els Mossos no haguessin sigut tan diligents amb l’atac terrorista

Accedeix als
continguts del web

+

Les dones

Mobilització
massiva
La jornada de vaga feminista es va visualitzar als
llocs de treball, als carrers de les grans ciutats, als
domicilis familiars i especialment als mitjans de
comunicació i les xarxes socials, que han multiplicat el seu ressò, posant sobre la taula del debat
públic les evidències de la discriminació de les dones en l’àmbit laboral, el social o el familiar.
Aquest Dia Mundial de la Dona Treballadora ha estat una gran jornada de lluita social, amb una aturada parcial de l’activitat, però sobretot amb una
gran mobilització per remoure consciències.

Per segon any consecutiu el
Dia Internacional de la Dona
ha servit per visualitzar una situació
injusta, discriminatòria i, en molts
casos i llocs, precària que afecta
mitja humanitat. La jornada de vaga
feminista, secundada per les organitzacions feministes, centenars
d’entitats de la societat civil i els sindicats, va tenir una indubtable incidència laboral, però això és l’anècdota d’una jornada en què la mobilització, massiva, va ajudar a visualitzar la magnitud del problema i la
determinació d’una part essencial
de la societat de completar la transformació iniciada amb molta dificultat durant el segle XX.
Les societats democràtiques
occidentals lideren aquesta transformació, però queda un llarg camí a
recórrer per construir un món igualitari per a homes i dones en termes
de llibertat, de seguretat, d’oportunitats, de reconeixement i de justícia laboral i social. Justament per això, tan important com la mobilització de les dones és la determinació
dels homes per implicar-se en
aquest full de ruta que reclama mesures inequívoques en el terreny laboral, en el de la conciliació amb la
vida familiar, en el de l’educació i
també en el penal i judicial per avançar realment.
La coincidència del 8-M amb la
cursa electoral del 28 d’abril –més
enllà dels negacionistes– ha donat
peu a alguns discursos demagògics,
oportunistes o simple postureig,
que només persegueixen el vot de
les dones, particularment el 60%
del vot indecís que, segons les enquestes, correspon a les dones, per
després enterrar-los en qualsevol
calaix. Cal discernir entre la retòrica
del canvi i la voluntat de canvi. Construir una societat justa i igualitària
no depèn de sigles o ideologies enrocades en les seves batalletes; és
feina de tots i la recompensa també
és per a tots. És l’hora dels fets.
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avui fa...
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8-M històric
Milers de dones d’arreu del país
es mobilitzen per reclamar la fi
de la discriminació en tots els
àmbits. La vaga feminista es va
fer sentir en molts sectors.

Germà Capdevila

Enric Roca Casas.

Un parlament
a judici

E

Hem vist que a Espanya els
diputats poden ser
perseguits, processats i
passar més d’un any en presó
preventiva per la seva
activitat parlamentària. Un
autèntic desastre
ball dels diputats no estarà mai amenaçat per les pressions dels poders
fàctics o econòmics que podrien actuar a través de jutges influenciats o
manipulats. No hi pot haver cap limitació de l’activitat d’un parlament.
S’equivocava la fiscal Madrigal i s’equivocava la presidenta Forcadell. No hi
ha límits. Un parlament podria tramitar, debatre i fins i tot aprovar una llei
que instaurés l’esclavatge a Catalunya,
sense que els imputats poguessin ser
perseguits per la seva acció parlamentària. En tot cas, la llei seria declarada
inconstitucional, que per a això hi ha
els mecanismes de control de constitucionalitat de les lleis.
Tanmateix a Espanya hem vist que
els diputats poden ser perseguits, poden ser processats i poden passar més
d’un any en presó preventiva per la seva activitat parlamentària. Un autèntic
desastre en termes democràtics que
–mal que li pesi al ministre Borrell–
col·loca Espanya al nivell de Turquia,
Hongria, Polònia o l’Aràbia Saudita.

anys

L’arribada constant
d’immigrants fa canviar el
model lingüístic. El pla de
formació per ensenyar català
s’estendrà fins a sisè.

20
anys

Defensa de l’euro
El president del Bundesbank
(banc central alemany), Hans
Tietmeyer, pressiona el BCE
perquè intervingui en defensa
de l’euro.

Tribuna

Full de ruta

l ritme frenètic de
la successió interminable de testimonis al judici a l’independentisme que
s’està perpetrant al
Tribunal Suprem –un ritme que
atempta contra el dret de defensa dels
acusats que segurament tindrà repercussions a Estrasburg– ens fa perdre
de vista aspectes col·laterals que són
d’una gravetat extraordinària, perquè
dinamiten els fonaments de la democràcia representativa. La presidenta
del Parlament, molts diputats, membres de la mesa, el lletrat major i altres
lletrats del Parlament. Tots asseguts
en una sala del Tribunal Suprem per
declarar sobre la seva activitat parlamentària. Un atemptat contra la divisió
de poders i un dany irreparable al sistema democràtic. En qualsevol sistema democràtic mínimament homologable, l’activitat parlamentària dels
membres d’un cos legislatiu que representa la voluntat popular mai no
pot ser objecte d’escrutini judicial. És
una garantia que assegura que el tre-

10

Nou model

Director d’Edu21 i professor d’educació a la UAB

Educar en temps de ‘fakes’

D

arrerament s’ha posat de moda el
concepte de notícies falses (fakenews) perquè hem pres consciència que aquest fenomen, associat al creixement exponencial de la informació que
circula per les xarxes socials i els mitjans
de comunicació cada vegada més digitals,
s’han constituït en una realitat a la qual
hem de fer front com a receptors i emissors de la denominada societat de la comunicació i el coneixement.
SERÀ TASCA DE TOTA LA societat saber gestionar l’allau de fake-news que irremeiablement conviu i conviurà amb tots nosaltres en els diferents àmbits de la nostra
vida. Així, a la feina, en l’accés a la informació, en les ofertes d’oci, de compres,
etc., i també en les relacions interpersonals i en els espais de formació, ens trobarem en la disjuntiva d’haver d’esbrinar
què se’ns presenta com a veritable i què
no. Això, però, no és pas un fenomen nou.
Al llarg de la història les notícies i les informacions falses no només han existit sempre, sinó que especialment determinats
poders polítics, econòmics, socials, religiosos, etc. els han utilitzat amb major o

menor subtilesa com a recursos eficaços
per mantenir o guanyar poder, influència
o per desacreditar o anul·lar adversaris o
competidors.
de la denominada
quarta revolució industrial i la implosió
del big data, la necessitat de saber triar el
gra de la palla i reconèixer les falsedats,
exageracions, mitges veritats, ocultacions o estratègies d’anestèsia social davant de certs temes o fenòmens, ens obliga a replantejar-nos des de quines instàncies o institucions podem fer front a tota
aquest allau de notícies, dades, globus
sonda, etc. que intenten confondre’ns en

AMB L’EMERGÈNCIA

“
Cal capacitar
els nostres joves per
discernir tot allò
que és susceptible
de contrastar

el millor del casos o manipular-nos en l’extrem més pervers.
podria jugar
un paper de gran rellevància estratègica.
Alliberada la institució escolar del seu paper, quasi en exclusiva, de transmissora
del coneixement a les generacions joves,
ara podria disposar de temps i oportunitat perquè, de forma estratègica, rebés
l’encàrrec social de convertir-se en veritable laboratori d’anàlisi crítica de la informació i la comunicació que irromp en l’esfera social i personal. Així, amb eines precises i amb l’acompanyament d’educadors i tutors experts en comunicació i
l’anàlisi de la informació, els centres educatius podrien capacitar els nostres infants i joves en la tasca de discerniment de
tot allò susceptible de ser sotmès a contrast, verificació o a consideració de possibilitat enfront de tot allò altre que no presenti
vestigis de sustentació, que camufli interessos ocults o que persegueixi l’engany
manifest. Serem capaços de preparar els
educadors i les institucions educatives
per assumir aquesta finalitat que percebem ja d’absoluta necessitat social?

CONSIDEREM QUE L’ESCOLA

El lector escriu
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Salut amb CAP!
b Cap al CAP!, diu la nova
campanya del Departament
de Salut. Felicitats. Eslògan
ben trobat gràcies a la riquesa
de la paraula cap! Davant les
dificultats de l’AP hem de
treure suc a aquest eslògan.
Per una banda, tenir cap és tenir seny, i per l’altra, cap és
una forma verbal de cabre. Tenir cap abans d’anar al CAP: ja
que ni cal medicalitzar-ho tot
ni tots els problemes han de
ser resolts al CAP. Tenir cap a
dins del CAP, perquè l’organització ha de servir als ciutadans i professionals, no a la
burocràcia. Si fem èmfasi en
aquests dos significats, els
professionals de l’AP tindran
més temps per donar un servei de més qualitat. Però el
significat que sempre s’ha
d’aplicar és el del verb cabre.
Tothom cap al CAP! És nostra
l’obligació de continuar reclamant els recursos necessaris
per evitar les llistes i el temps

d’espera que fan patir els ciutadans i no deixen dormir els
professionals.
JOSÉ LUIS BRAVO
El Prat de Llobregat
(Baix Llobregat)

Devastats o
destruïts?
b En aquestes setmanes estem veient com transcorre el
judici i com les diferents parts
s’han presentat a “l’examen final”.
Començant per les declaracions dels presos polítics. Han
assistit tots amb la lliçó apresa i amb la convicció de tombar les acusacions de rebel·lió,
sedició i malversació de fons
públics.
En el moment d’afrontar les
preguntes de les parts acusatòries, estem veient com les
parts pertinents a formularles no tenen el nivell de preparació i de rigor que es necessita per a un judici d’aquestes
dimensions, un dels més im-

portants en tots els anys de
democràcia d’aquest país.
Aquest rigor i aquesta preparació, les podem veure amb
les accions més sonades de
totes les parts; en primer lloc
s’ha parlar de la fiscalia, la
qual en nombrosos moments
ha jutjat les idees dels acusats, i la més recent, la qual no
ha transcendit, encara, xiuxiuejant les frases al testimoni
de dimarts, el tinent coronel
Pérez de los Cobos.
D’altra banda, trobem l’advocacia de l’estat, que confon
presidents i fets, fa de “cotxe
escombra” de la fiscalia i de
vegades li fa el llit descaradament de manera involuntària.
(Coses que passen quan estàs en un judici on predominen les fake news i els tuits,
com ha dit el Sr. Xavier Melero, lletrat del conseller Joaquim Forn.)
I de l’acusació popular, agafant per referència unes frases del periodista i exmembre
de la CUP Antonio Baños:

“Per dignitat democràtica i
per dignitat antifeixista” em
nego a parlar d’ells.
MIQUEL ÀNGEL ARÉVALO
Lleida

Eleccions
generals
a la vista
b Com és habitual, els partits
polítics estatals cridaran
l’atenció dels ciutadans amb
el paper clau de la sanitat,
l’ensenyament i les infraestructures públiques per agitar
l’electorat, però, també, ens
amagaran que una altra de les
prioritats (reals) és l’exèrcit i el
seu armament. Determinats
polítics sempre van a la seva,
és clar, agitant uns temes recurrents i callant-ne altres,
agitant i callant... Quanta demagògia! El tema de la pau i la
no-violència queda reclòs, bàsicament, a les escoles, per
als infants. Santa innocència!
JOAN BORDA I BOREU
Bellcaire d’Urgell (Noguera)
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La frase del dia

“La Constitució no recull la igualtat entre homes i dones
com ho fan altres. És injust i poc democràtic”
Carmen Calvo, VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

Tribuna

De set en set

Diversitat i uniformitat

La foto que
mai publicaré

Jordi Panyella

Joaquim Coello Brufau. Enginyer

“L

a política té poc a veure amb la
naturalesa humana, sobre la
qual no es poden fer afirmacions vàlides... i té molt a veure amb la
condició humana, és a dir, no importa
què és la naturalesa humana, sinó el fet
que molts homes viuen junts sobre la Terra. Sense pluralitat no hi hauria política; i
aquesta pluralitat no és una qualitat de la
seva naturalesa, sinó de l’autèntica quintaessència de la seva condició terrenal.”
Hannah Arendt.

tina Sánchez en un assaig sobre Arendt.
LA CONDICIÓ HUMANA desenvolupa el con-

cepte de la diversitat. El totalitarisme elimina qualsevol rastre d’humanitat perquè elimina la pluralitat i la persegueix i
castiga, vol convertir la discrepància en
excepció nociva i negativa per a l’Estat,
ens superior que dona forma a la societat
de manera única, uniforme, ordenada i
sense discrepància.
EL TOTALITARISME com a ideologia pot viu-

ARENDT és la pensadora que filosofa sobre

l’home, no en solitari i amb independència dels altres, sinó en relació amb
aquests. Totes les activitats que fem, des
d’actuar fins a treballar o pensar, depenen
de l’existència dels altres, perquè ens condicionen, sense ells nosaltres no seríem el
que som. La història del pensament humà
des d’Heràclit a Heidegger gira al voltant
de l’home independent dels altres. Arendt
hi renuncia, l’home és social o no és home.

re com a opció política en la democràcia
perquè aquesta, per principi, ha d’acceptar la discrepància fins i tot sobre el mateix concepte que representa. El president Trump fa declaracions i realitza accions totalitàries perquè eliminen, desqualifiquen i pretenen esborrar qualsevol
demostració de discrepància; més encara, accepta i emprèn qualsevol acció i
principi que li sigui útil per aconseguir-ho.
QUAN EL SR. RIVERA diu que només vol veu-

del totalitarisme d’Arendt,
nazisme i comunisme, és l’explicació de
la doctrina política que anul·la l’home
discrepant i el converteix en cosa, no el reconeix com a ser lliure. Vol tots els homes
iguals i combat els que no ho són per convertir-los en no humans, per això el Gulag
i Auschwitz.

LA HISTÒRIA

ELS GRECS CLÀSSICS varen concloure que

l’ideal de vida és la que es dedica a l’activitat política, a la participació en aquesta
pel debat i també per l’exercici del poder.
La religió i el retard d’Europa a l’edat mitjana porta de l’acció a la contemplació, i això reforça la idea d’aïllament de l’home sol
que pensa sol i actua vitalment sol en relació amb Déu... o amb la raó.
ARENDT VOL QUE L’ACCIÓ política s’enten-

gui com l’acció més específicament humana, no com el fi en ella mateixa, sinó
com a mitjà per a altres fins, com a mitjà
per recuperar la dignitat, tal com diu Cris-

Sísif
Jordi
Soler

re espanyols sabent –perquè ho ha explicat– què entén ell per espanyols, actua se-

guint el principi del totalitarisme, perquè està dient que no vol veure, és a dir
que no n’hi hagin, aquells que ell considera “no espanyols”. El contrast amb “La política tracta d’estar junts els uns amb els
altres, amb els que són diversos”, tal com
ho formula Arendt, és absolut, en el sentit
que no pot ser més oposat.
dir dels que volen
deixar de veure espanyols perquè no volen veure res més que catalans. És simètric en el fet, però no en la raó. La raó és diferent perquè aquests arriben a aquesta
conclusió quan han esgotat en la seva visió la possibilitat real de viure junts, els
altres els han esclafat o pretès esclafar i els
han enganyat i són els que tenen el poder... Quan arriben a aquest punt abandonen la voluntat de conviure perquè
pensen que només en l’exclusió i el camí
directe hi ha solució, que el projecte de
viure junts és inviable i l’abandonen perquè l’amenaça és gran i sempre estarà
present... i així no es pot viure en llibertat,
seria una llibertat condicionada.

EL MATEIX ES PODRIA

A LES PROPERES ELECCIONS generals s’en-

“
A les properes
eleccions generals

s’enfronten dues
maneres de pensar,
no en el que és
específic, que
també, sinó en el
que és genèric

fronten dues maneres de pensar, no en el
que és específic, que també, sinó en el que
és genèric. Uns volen destruir políticament els oponents perquè no els volen
amb pensament propi i independent, sinó
submís, rendit i dominat. El altres volen
sobreviure per fer viure el seu somni estant com estan convençuts que en la convivència no hi ha solució.
NO HI HA PUNT DE TROBADA tret que els pri-

mers entenguin que el que volen és impossible perquè no es pot esborrar la discrepància com fa sempre el totalitarisme; és
a dir, han d’abandonar la tesi en què creuen perquè per la via del totalitarisme no
hi ha solució, i els segons han de comprovar i acceptar que hi ha un camí intermedi
que els permet tenir la garantia que l’essencial del que volen és assolible i no els ho
podran arrabassar.

A

quest és un mal
article perquè
trenca la norma que ni
el periodista ni l’articulista han de parlar d’un
mateix. Fins aquí les
excuses, ara la història:
L’any 2016 vaig publicar a Capital
Books la novel·la Infidels a la pàtria, una
sàtira del procés independentista, una
crítica dels polítics i de l’ofici de periodisme que agonitza per les redaccions,
tot plegat amb una mica, o potser massa, de sexe perquè l’esquer narratiu és la
història d’amor entre el president de la
Generalitat, independentista, i la cap de
l’oposició, fervent espanyolista,
Em va semblar que una bona manera
de promocionar la novel·la seria trobarme amb Inés Arrimadas i fotografiar la
presumpta coprotagonista de la història
amb un exemplar del llibre. El servei de
premsa de Cs va lligar la reunió, però es
va oblidar de dir-li a la seva cap el sentit
de la trobada i el contingut del llibre.
Quan Arrimadas va descobrir de què
anava la novel·la va arrufar el nas. Ens
vam fer la foto, amb el llibre, però em va
dir que volia pensar-se si era convenient
publicar-la. Em vaig comprometre a esperar i al cap d’uns dies des del partit
em van demanar que no difongués la
imatge. No ho vaig fer ni ho faré mai.
Temps després, amb motiu de la
campanya electoral del 21-D, vaig demanar a Arrimadas una entrevista per al
diari. Li ho vaig demanar dos cops; durant una roda de premsa i un dia que la
vaig trobar al carrer amb la seva cap de
premsa. Li vaig recordar l’episodi del llibre i la fotografia i que jo havia estat honest i no havia fet servir una imatge que
em beneficiava a mi i, potser, la comprometia a ella. L’entrevista no es va fer mai.
Jo vaig ser honest, ella no. És evident
que la política no està feta per a les actituds honestes, i el periodisme, tampoc.
Així de be li va a ella, així em va a mi.
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Comunistes i conspiradores
La vaga feminista va incomodar molt
alguns sectors. Per a Libertad Digital
el marxisme hi era al darrere perquè es
denunciaven “greuges inexistents”. A
OK Diario llegim que les promotores
només volien “demonitzar la dreta i el
centredreta” i que el manifest era “un
veritable deliri comunista”. A El Correo Gallego es denuncia que es vol convertir el feminisme en un “apèndix de
formacions extremistes”, una idea que
comparteix El Mundo, on Jiménez Losantos el qualifica directament d’“anticonstitucional”. Asier Antona, a La
Opinión, destaca les grans fites assolides contra la violència de gènere amb
els governs del PP.

Voluntaris de l’ANC van fer la gigaenquesta el 2014 ■ J.C.

Ratificats els
240.000 euros
de multa a l’ANC
a L’AN sentencia que la gigaenquesta

va tractar dades ideològiques
Redacció

130138-1206142Q

BARCELONA

Segles d’història, però
40 anys de democràcia

La pena de la difusió
d’una fotografia

No és la inhibició de
Rajoy el que es jutja

L’editorial afirma que ara s’han
desmuntat “les mitges veritats i
les mentides irresponsables dels
que van impulsar l’intent de trencar un Estat amb segles d’història
i amb 40 anys de democràcia”.

L’editorial critica: “És d’una crueltat extrema la difusió a les xarxes
socials de la foto que permetrà
identificar la secretària judicial
que va viure el setge el 20 de setembre del 2017.”

“La inhibició del govern marianista... davant d’una cadena d’indicis
clars, assenyala amb tota claredat
la ruta d’un fracàs. Però no és això
el que es jutja, sinó la responsabilitat d’un cop tumultuari.”

La sala contenciosa administrativa de l’Audiencia
Nacional (AN) ha desestimat el recurs interposat
per l’ANC i ha confirmat les
multes de 240.000 euros
que li va imposar l’Agència
Espanyola de Protecció de
Dades: 200.000 euros per
la gigaenquesta del 9-N i
40.000 per la “manca de seguretat de les dades dels socis” que un grup autodenominat “Anonymous Catalunya” li va robar i va fer públiques el 4 de setembre del
2014, que incloïen els DNI i
correus personals, i si estaven al corrent de pagament. Els jutges consideren que l’ANC va cometre
una infracció greu perquè
no va mantenir les dades en
“les degudes condicions de
seguretat” perquè no acabessin a mans de tercers.
Segons la sentència, a més,
l’ANC va crear un fitxer on

guardava totes les enquestes, i la informació es va
“mecanitzar” a través
d’una aplicació. Arran d’això, l’agència va obrir una
investigació i va concloure
que s’havia produït una vulneració molt greu de la llei
de protecció de dades. El
tribunal considera que es
van tractar dades ideològiques dels enquestats, ja que
l’ANC en va fer un tractament que permetia associar les respostes de caràcter polític amb un domicili
concret, portant “a terme
la identificació sense grans
esforços”.
L’ANC demanava que
s’anul·lessin les multes adduint que aquesta llei no
era aplicable a la gigaenquesta perquè no va usar
cap dada personal ni es va
infringir cap principi de
responsabilitat. A més,
acusava l’agència de “valorar il·lògicament o de manera extravagant” les proves de l’expedient. ■

