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DUES TRAGÈDIES

L’atemptat de
Boston desperta el
fantasma de l’11-S

L’accident a la planta
de Texas intranquil·litza
i commou el país

DOS REVESOS POLÍTICS

L’origen txetxè dels
sospitosos complica
la reforma migratòria

El Senat tomba
la proposta de la Casa
Blanca pel control d’armes
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AVALA LES
BONDATS DEL DIA
DE SANT JORDI

les claus del dia
pareumàquines

‘Top 10’ de fiascos mediàtics en l’atemptat de Boston
Amb permís de Fernandisco, deixo
aquí la meva llista dels 10 principals
ridículs –40 no m’hi cabien– en què
hem caigut els mitjans a l’hora d’informar de les explosions de Boston.
10) La CNN i la Fox assegurant, erròniament, que s’havia arrestat un
sospitós. 9) Tots els mitjans europeus que van replicar la notícia, emparant-se en el còmode “Segons la
CNN”. 8) La CNN i la MSNBC donant ales a la tesi que l’autoria era
de l’extrema dreta del país. 7) Els no
pas pocs tuitaires americans que,
comentant les detencions, demostraven ser incapaços de distingir
entre Txèquia i Txetxènia. 6) Els experts i tertulians que, aquí i allà, es van apressar a culpar la cultura de
les armes dels EUA, sense fets per donar suport a la seva tesi. 5) La pràctica totalitat de la premsa catalana i espanyola, deixant anar que l’olla que
va explotar era de la marca basca Fagor, tu ja m’entens. 4) La portada de
La Razón (“La pitjor opció: els islamistes”); no comment. 5) El diguemne documentalista Michael Moore, insinuant a Twitter que el Tea Party
estava al darrere de les bombes. 2) La portada del New York Post amb
una foto de dos presumptes sospitosos que han acabat resultant innocents. 1) Els mitjans americans que van dir que la policia buscava un home “de pell fosca”: insuficient informació per identificar ningú, però suficient per alimentar el recel racial.

ALFONSO USSÍA
ARTICULISTA DE ‘LA RAZÓN’

“El ministre Arias Cañete no és gaire de fiar perquè
té cognoms d’àrbitre de futbol i no de ministre”
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)
CAP DE MÈDIA

unafraseambcua

Amb els xiïtes de Bahrain

L’

amo de la Fórmula 1, Bernie
Ecclestone, ha tingut la
barra de fer saber a algunes
ONG que si hagués sabut què passava a Bahrain abans, hauria suspès
aquest Gran Premi ja fa temps.
Tractant-se de Bernie, podria ser
una mostra de cinisme. L’home que
vaassegurarqueHitlervafermésque
moltes democràcies i es fa el graciós
afirmantquelesdoneshauriend’anar
sempre de blanc com els electrodomèstics, dóna el to del món de la F-1.
Noésl’únic.ElseuamicMaxMosley,quehapresiditlaFederaciód’Automobilisme del 1992 al 2009, procedeixd’unpartitneofeixista.Ielcertés
que no sorprèn que aquest còctel de
velocitat, luxe i benzina tingui companys de viatge tan impresentables.
Sorprèn força, en canvi, que any
rere any TV3 ens administri els caps

vist
altwitter
Ton Vilalta (@TVilalta)
Politòleg
“Doncs res, Grillo ja ha muntat la seva Marxa
sobre Roma. Felicitats a tothom”
Roberto Saviano (@robertosaviano)
Escriptor
“El país [Itàlia] s’està morint.
La credibilitat de la política sembla perduda.
¿És el començament del final o els dolors
per un nou naixement?”
Nicola Padovan (@nicolapadovan)
Empresari
“És més innovador el Vaticà que La Repubblica”
Josep Antoni Duran i Lleida (@ciuduran)
President d’UDC
“Creure que la qüestió catalana es pot resoldre a
cop de TC demostra que no hi ha ni un sol
estadista entre els governants espanyols”
Pau Morales (@PauVilassar)
Estudiant d’història (UB) i militant d’ERC
“Rull (CiU): «La independència no és qüestió
de romanticisme, sinó de responsabilitat».
Espero que els seus ho tinguin clar”

Al racó de pensar

“He sabut què passava a Bahrain
massa tard”
Bernie Ecclestone
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de setmana ració doble d’aquest circ.
I encara més que faci escarni del seu
mandat de servei públic endarrerint
el que hauria de ser sagrat: el telenotícies. Sobretot quan, per a més inri,
aquella cursa ja la dóna un altre
canal.
Ingenudemipensavaqueésquehi
guanyavaunafortuna,peròemdiuen
que no, que li costa molts calés, i que
els únics motius són que ajuda a
mantenir el liderat d’audiència... i les
pressions del lobi del motor.
Sónmotiusquemaipotesgrimirun
mitjà públic, i encara menys quan la
brutal retallada que li ve a sobre amenaça de carregar-se equips humans
que són bàsics perquè compleixi la sevafuncióprimordial,que
no és –insisteixo– ser
líder d’audiència.
Si avui sentiu rugir
els motors, penseuhi. De cara al
2014, encara no
és massa tard.

ALBERT PLA NUALART

Àngel Ros (@angelrosdomingo)
Alcalde de Lleida i diputat al Parlament (PSC)
“El debat polític no es pot centrar només a
determinar el dia, el mes o l’any en què tindrà
lloc la consulta. Siguem seriosos!”
Gloria Gasch (@gloriagasch)
Directora de màrqueting de Grup 62
“Si no ho intentes, com saps que és impossible?”
Josep Ginesta (@JosepGinesta)
Treballòleg i professor
“Alguns diuen que la independència
no ho és tot i s’obliden (massa) de dir que sense
[la independència] no tenim res. Cal treballar
l’eix social d’un nou país”
Miquel Pueyo (@MiquelPueyo)
Prof. a la UdL i exdir. de Pol. Lingüística
“Ai, no es pot confiar ni en la bel·licosa Sèrbia
per aturar els efectes de l’autodeterminació a
Europa! Una gran decepció per a l’unionisme!”
Laura Gorrias (@lauragorriasc)
Llicenciada en filosofia
“Jo dic #noaldecretdellengües [del Govern
Balear] perquè sé qui som i d’on venc i no vull
que ningú m’inundi d’autoodi #menorcaexisteix”
María Muñoz (@mariadelamiel)
Assessora financera
“Se m’ha acabat la capacitat de sorprendre’m.
¿On en puc comprar una de recanvi?”

LINGÜISTA I ESCRIPTOR
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LA FRASE DEL DIA

Reposa en mi la llum
i encalmo ja la nit

ara

iaquí

Unes ganes
boges que sigui
Sant Jordi
empre ve de gust que sigui
Sant Jordi, però aquest
2013 molt més. Sempre ve
de gust que arribi la primavera, que sortim més, que el
temps convidi a fer carrer, que la
gent estigui més contenta, però
aquest 2013 era molt urgent que passés, era una emergència nacional.
Som en funció d’on venim, i per pur
contrast, després d’un hivern llarg,
trist, dur, carregat de males notícies,
sense res a celebrar, en què hem tirat
d’optimisme racional, d’aquest que
ens autoimposem per responsabilitat, és una benedicció que tinguem
coses a celebrar. I ara el tòpic m’obligaria a lloar les coses petites, les petites felicitats. Fals. No són coses petites. Són el millor del món i el més
important, les úniques de debò. No
us deixeu enganyar ni acomplexar
per cínics que pretenen matar-nos
l’espontaneïtat. Llegir i estimar, que
és com cada any titulem la portada
del 23 d’abril de l’ARA, són els dos
verbs més plaents de conjugar. La
nostra diada de Sant Jordi posa a dalt
d’un pedestal les dues grans victòries de la humanitat, la capacitat de
transmetre coneixement i emocions, la passió per relacionar-nos. Al
marge de què regalem i de què ens
regalen, el gran regal és tenir un 23
d’abril cada any. I estic content perquè sé seguríssim que les ganes boges que tinc que ja sigui demà passat
són compartides, molt més que mai.
Sé que comprarem molts llibres i roses, i sé que ens convé un dia feliç.
Per això us faig un últim avís: fugiu
dels que intentaran fer-vos sentir
culpables per estar
contents, o contradictoris per fer les
coses el dia que
toca i no cada
dia. Ells no ho
fan mai.

S

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR DE L’ARA

latriadeldirector
■ Val la pena parar atenció a
l’anàlisi jurídica sobre la situació
del català a càrrec de Lluís Jou.
■ És interessant la crònica des de
Boston, en què expliquem com
van viure els veïns la persecució
d’un dels dos germans txetxens,
presumptes autors de l’atemptat.
director@ara.cat
Twitter: @carlescapde

“
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l’acudit
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l’editorial

La mala salut de ferro
del català, malgrat els
atacs polítics i judicials

arasí / arano
Sí

No

Éric Abidal

Rosa Díez

El defensa francès
del Barça va tornar
ahir a ser titular a
l’equip després de
420 dies. Són molts
i alhora són pocs: ha
superat un càncer i
ha tornat en forma
a l’alta competició.
Tot un exemple.

La líder d’UPyD ha
trobat una triple
fórmula màgica, i
demagògica, per fer
forat en l’electorat:
espanyolisme ranci,
populisme i cops
d’efecte judicials.
Aspira a ser el nou
partit frontissa.

per què?
Es busquen informes
Per què les universitats i les entitats financeres no ajuden el Consell Assessor
per a la Transició Nacional? En la seva primera trobada, el president Mas els va encarregar un conjunt d’informes rigorosos per poder prendre decisions. Qui els farà? Qui podrà
assumir la dedicació que requereixen, si el
CATN no té ni estructura ni recursos propis?

És el moment que les universitats, les seves
unitats de recerca i els serveis
d’estudis de caixes i bancs donin un cop de mà. Segur que
alguns d’ells ja han avançat
feina i en tenen algun al
calaix. Per què no els hi
fan arribar?

MÒNICA TERRIBAS
EDITORA

L’informe que avui publi- Illes i el País Valencià, el perquem sobre la situació del ca- centatge de catalanoparlants
talà mostra una realitat com- habituals baixa al 36,3% i
plexa, no reduïble a la simplis- 25,8%, respectivament.
Sense un estímul polític i
ta dualitat metafòrica del got
mig ple o mig buit. La llengua sense activisme cívic, el propròpia del país té fortaleses grés de les últimes dècades es
–internet, ràdio– i febleses pot estroncar, sobretot a cau–ús social, justícia, comerç–, sa de la bel·ligèrància política,
i estan repartides desigual- mediàtica i judicial de l’estat
ment segons els territoris i els espanyol, que, malgrat el mandat constitucioàmbits. És, en tot
nal, cada cop està
cas, un idioma
més lluny d’assuviu, sorprenentmir amb normaliment fort consitat la promoció
derant que no té
del català. Al conestat propi, però
trari, hi juga destambé un idioma
caradament a la
que no té assegurat el futur per- El català és un contra. A Catalunya, aquesta voquè no és estricidioma
viu,
luntat d’erosió
tament necessari
sorprenent- topa amb un conper als que viuen
sens polític i socien la seva àrea
ment fort
al majoritari, que
lingüística.
Històricaconsiderant no acceptarà mai
cap reculada en
ment, després de
recular molt al que no té estat els pocs terrenys
segle XX a causa propi. Però en en què s’ha pogut
fer una feina conde dues dictadures i de fortes no ser necessari tinuada, com l’esonades immigra- en la vida diària cola. En canvi, a
les Illes i el País
tòries assumides
no
té
assegurat
Valencià la defenen condicions
sa del català es fa
d’invisibilitat del
el futur
en
condicions
català, en el perímolt difícils, i
ode democràtic
ha reconquerit terreny soci- amb els respectius governs
al i legal, i prestigi cultural. també apuntats a debilitar-lo.
El català, doncs, té una mala
Però tot i això l’idioma més
parlat a Catalunya és el caste- salut de ferro. Per això la sellà: el 50,6% de la població el ducció i el compromís popular
té com a llengua habitual i seguiran sent decisives, però
identitària; el català ho és per sense un clar suport polític i
al 43,2% de la població. A les mediàtic no hi haurà res a fer.

04

temadeldia

DIUMENGE, 21 D’ABRIL DEL 2013

ara

Informe L’estat de la llengua

El català,
cara i creu
Quin és l’estat de salut del català? Arran de la sentència
del TSJC que qüestiona la immersió a l’escola catalana,
avui volem oferir una radiografia acurada de la realitat
de la nostra llengua. El diagnòstic és, per força,
desigual. Per territoris, però també per àmbits socials
o a la xarxa. Els experts en sociolingüística
Xavier Vila, Joaquim Torres, Carme Junyent i
Brauli Montoya identifiquen per a l’ARA quines són
les oportunitats i les amenaces per al català

ESCOLA

ACADÈMIA

La columna vertebral del sistema

Una desena
d’universitats
i l’IEC

MARC COLOMER

Si hi ha un àmbit de
consens entorn de la llengua, és l’escola i el sistema d’immersió –malgrat que el PP l’ha liquidat a les Balears i al País Valencià és voluntari–. Ja no només pel paper vital que
juga en la transmissió del coneixement del català, sinó també pel potencial integrador. “Que es faci servir el català a l’escola és fonamental
per al coneixement de la llengua”,
explica Carme Junyent, que alerta,
però, que per garantir la subsistència de la llengua no n’hi ha prou coneixent-la. “És imprescindible que
s’utilitzi i es transmeti”, ras i curt.

BARCELONA.

COMPROMÍS

La xarxa civil
de defensa
de la llengua
M.C.
BARCELONA. Amb la llengua han to-

pat. Els atacs polítics i judicials contra el català tenen un efecte bumerang claríssim en forma de reacció
social. Al Principat, però també en la
resta de territoris de l’àmbit lingüístic. “Fan explícit que volen fer desaparèixer la llengua, i això esperona
el compromís”, explica Carme
Junyent, que coincideix en aquest
aspecte amb Xavier Vila i Joaquim

Cal no oblidar que l’educació secundària és el “forat negre” del sistema
lingüístic, perquè s’hi esberlen part
dels èxits de la primària. També és
cert que mentre se centraven tots
els esforços en l’escola, s’oblidaven
altres àmbits vitals “d’ús espontani” de la llengua, com els espais de
lleure. Al País Valencià, on més que
la normalització a curt termini l’objectiu és evitar-ne l’extinció, l’escola és la principal esperança i on es
concentra el grau més elevat de
conscienciació social, tal com explica Brauli Montoya, que recorda que
hi ha més de 100.000 alumnes als
quals s’impedeix l’escolarització en
valencià.e
Torres. Torres subratlla el poder de
la mobilització social per “contrarestar” les agressions. “Hi ha l’estat
de conscienciació més gran que hi
hagi hagut mai en la història” entorn
a la llengua, destaca Torres. Al mateix temps, però, alerta que davant la
voluntat uniformitzadora de l’estat
espanyol, sense una resolució del
contenciós polític que doti el català
d’un estat propi, la “situació d’inestabilitat” pot arribar a ser insostenible. “És d’imbècils dir que som especials i que avançarem sense un estat
a darrere”, assevera Vila, que considera els usuaris de la llengua i la seva conscienciació i mobilització en
defensa del català –que canalitzen
en bona mesura entitats com Òmnium, Acció Cultural del País Valencià,
l’Obra Cultural Balear i la Plataforma per la Llengua, entre moltes altres– com l’element “més valuós i
resistent” per a la salvaguarda de la
llengua.e

DAVID MIRÓ

Sens dubte, un dels
punts forts de la llengua catalana és
la potent xarxa universitària i institucional que té al darrere, que converteix el català en una llengua amb
una extensa literatura acadèmica.
Actualment es pot estudiar el grau
o llicenciatura de filologia catalana
en nou universitats: la d’Alacant, la
de València, la de les Illes Balears, la
de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona, la Rovira i Virgili de Tarra-

BARCELONA.

gona, la de Lleida, la de Girona i online a través de la Universitat Oberta de Catalunya. El català té una autoritat normativa reconeguda, la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que s’encarrega de
posar al dia l’obra fabriana (amb les
habituals polèmiques que sovintegen també en altres institucions
semblants) i des del 2001 s’ha de coordinar amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
A més d’universitats i acadèmia,
el català ha tingut històricament
lingüistes de primer ordre, com el
mateix Pompeu Fabra, creador de
les normes ortogràfiques i el primer Diccionari de la llengua; Joan
Corominas, autor d’un monumental Diccionari etimològic, un luxe
que ben poques llengües poden exhibir; Francesc de Borja Moll i Antoni Maria Alcover, que van impulsar l’oceànic Diccionari català-valencià-balear, Manuel Sanchis
Guarner, i Joan Solà.e

FAMÍLIA

De pares castellans i fills catalans
M.C.
BARCELONA. El valor social de la
llengua es pot mesurar en funció
dels índexs de transmissió intergeneracional. Segons explica Joaquim
Torres, hi ha indicadors significatius en aquest sentit, com que el territori de l’àmbit lingüístic on més
progrés hi ha –parlen català als fills
i castellà als pares– és l’únic en què
la llengua té un estat al darrere: Andorra. El segueix Catalunya. En canvi, la situació és més alarmant al País Valencià, les Balears, la Franja i la
Catalunya del Nord. En aquest últim cas ja s’ha trencat la transmissió

generacional. La clau per guanyar
terreny són els matrimonis mixtos
que opten pel català com a llengua
de comunicació amb els fills, un
símptoma de valor social creixent.
Passa el contrari al País Valencià, on
Brauli Montoya alerta del “clar retrocés” del valor social de la llengua.
L’ús del valencià per part de personalitats amb rellevància social ajudaria a la recuperació. Així, l’eventual canvi de cicle polític al País Valencià que detecten les enquestes
podria tenir efectes positius. Pel
que fa a la nova immigració, cal més
temps per poder-ne avaluar els
comportaments lingüístics.e
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CONSENS INTEGRADOR

L’activisme a favor del català
és integrador: el presenta com
una oportunitat, com una
invitació a formar part del
país. FRANCESC MELCION

CULTURA

EXTERIOR

De ‘Pa negre’ a Jaume Cabré

Una llengua
cada cop més
coneguda a fora

BARCELONA. La cultura catalana és

un vaixell insígnia del país. És, en
termes de màrqueting, la seva gran
marca, i el que dóna sentit últim a la
comunitat política. El segle XX,
malgrat la dictadura, ha estat el de
la reconstrucció i la normalització
culturals, amb límits evidents –ara
més que mai, a causa de la crisi i les
retallades públiques–, però també
amb assoliments inqüestionables,
tant per qualitat com per difusió.
Els últims anys hi ha hagut fenòmens de consum intern i d’èxit internacional com les novel·les de
Jaume Cabré i Albert Sánchez-Pi-

XARXA

Allà on mirem
de tu a tu
el castellà
ÀLEX GUTIÉRREZ M.
BARCELONA. El català ha trobat en

l’esfera digital un lloc on desenvolupar-se sense les traves administratives i polítiques que llasten el seu
ús en molts àmbits tradicionals. Així, apareix com a idioma que a internet té un pes més gran que el que li
correspondria per demografia (si bé
és cert que Catalunya es beneficia
d’estar molt connectada a la xarxa).
En tot cas, ocupa la vuitena posició

ñol o la pel·lícula Pa negre, unes fites que no han sorgit per generació
espontània i que se sumen als trumfos sense llengua de què fins ara es
valia el país: la icona modernista,
amb Gaudí d’emblema, o Barcelona
com a ciutat que encarna un model
de dinamisme cultural i un urbanisme renovador.
En qualsevol cas, els últims anys
s’ha demostrat que el català no només no és obstacle per sortir a córrer món, sinó que fins i tot pot ajudar a singularitzar-te. I tot el que
porta la benedicció de fora de retop
guanya prestigi a casa. S’ha trencat,
doncs, un tabú: el català també és
una oportunitat.e
a la blogosfera i és la dinovena llengua més usada a Twitter.
Un altre símptoma per a l’autoestima és que, de les deu pàgines més
visitades al món, sis tenen versió en
català. I corresponen a grans empreses que no tenen cap servitud
política: si han apostat pel català és
perquè hi veuen mercat i detecten
que una actitud hostil els pot costar quota de mercat o alimentar
l’aparició d’un servei alternatiu local. Com a repte pendent, hi ha el de
les webs d’empreses. El 61,96% tenen web en català, però en àmbits
com l’automoció, la perfumeria, la
farmàcia i els electrodomèstics encara s’està per sota del 30%. “Si
s’aconseguís millorar la presència
del català a les webs de les empreses,
que és el punt feble del català a la
xarxa, la situació passaria de bona
a excel·lent”, explica Joan Soler, coordinador del baròmetre WICCAC
que mesura aquest índex.e

M.C.

LES OPORTUNITATS

IGNASI ARAGAY

BARCELONA. “Com a llengua escri-

ta, mai havia tingut tanta presència
i projecció exterior”, afirma Xavier
Vila, que subratlla la creixent percepció exterior de l’existència del català. Què ho fa? Doncs a criteri del
sociolingüista, el procés nacional
encetat al Principat també ha estat
un element que ha donat “visibilitat” a la llengua. Segons l’informe
anual de la Plataforma per la Llengua del 2012, el català va ser la 22a

llengua més traduïda del món de les
7.000 que es calcula que hi ha. No és
una dada menor, tenint en compte
que en proporció al nombre de parlants li tocaria un lloc inferior.
L’Institut Ramon Llull –integrant de la Fundació Ramon Llull,
constituïda pel govern d’Andorra,
l’IRL, el Consell General del Pirineus Orientals, l’Alguer i la Xarxa de
Ciutats Valencianes– és l’organisme
que vetlla per la projecció exterior
de la llengua i la cultura catalanes.
Els últims anys ha aconseguit èxits
destacats, com que la cultura catalana fos la convidada d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt, la més important del món, l’any 2007.
Tambémereixenuncapítoldestacat certes iniciatives de la societat civil, com el Col·lectiu Emma, que han
tingutunpaperdeterminantpercanviar percepcions esbiaixades sobre
unsuposatconflictelingüísticaCatalunya,perexempleenl’informeanual de drets humans dels EUA.e

MÈDIA

La ràdio, majoritària en català
À.G.
BARCELONA. L’espai mediàtic cata-

là té les dificultats pròpies de qui
comparteix mercat amb una llengua
demogràfica més potent (i menys
maltractada per la història). Li pesa
també el fet que, tradicionalment, el
capital no ha apostat per mitjans de
comunicació. Però s’han viscut, en
els últims cinc anys, dos fets que han
millorat notablement la situació a la
premsa i a la ràdio. L’aparició de
l’ARA i de l’edició en català de La
Vanguardiahanfetqueelpercentatgedediarisencatalà–exclososelsesportius i econòmics– comenci a con-

vergir amb el percentatge de catalanoparlants. La premsa local i comarcal també és un bastió per al català.
I en ràdio el consum en català és majoritari gràcies al creixement de
RAC1, que ha multiplicat seguidors
senserestarsignificativamentoients
a Catalunya Ràdio.
A la televisió la situació és més
magra: la quota del català no arriba
al 26,1% i, en la major part (22,7%),
correspon a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que
pateix especialment les retallades
públiques. L’oferta al dial també és
molt desequilibrada en favor del
castellà.e
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RECONEIXEMENT

Sense estat
propi ni
estat propici
MARC COLOMER
BARCELONA. “L’estatus legal té po-

LES AMENACES

ca influència en la vida de les llengües”, explica Carme Junyent, que
fa notar que la revitalització d’una
llengua no ha funcionat a base només de legislació. I més quan les
lleis –“insuficients”, a criteri de
Montoya– ni tan sols es compleixen
en part de l’àmbit lingüístic, com fa
notar Joaquim Torres en referència
al País Valencià i ara també a les Balears. Com apunta Xavier Vila, per a

l’estabilització d’una llengua és determinant, a més d’una legislació
potent, que “darrere hi hagi un estat
propi o un estat propici”. I el català
no només “no té ni una cosa ni l’altra” (el microestat andorrà no té capacitat d’impacte), sinó que té “tres
estats en contra”.
Torres alerta, a més, que la llengua catalana és objecte clar de “discriminació” de l’estat espanyol. El
cert, però, és que, segons explica
Torres, el cas català és un “cas especial al món” perquè malgrat no tenir
ni estat propi ni estat propici al darrere, “manté la vitalitat”, especialment gràcies al compromís social i
polític al Principat. No és el cas del
País Valencià, on la legislació, explica Brauli Montoya, més que normalitzar la llengua s’ha limitat a “despenalitzar-la”. La situació és encara
més extrema a la Franja, la Catalunya Nord i l’Alguer, sense legislació
específica per a la protecció de la
llengua.e

Els sociolingüistes adverteixen que amb un Estat hostil, la
supervivència del català queda compromesa. MARTA PÉREZ / EFE

SETGE JUDICIAL

IMMIGRACIÓ

Oportunitat desaprofitada?
M.C.
BARCELONA. La integració de la no-

va immigració que va arribar en
massa la primera dècada del segle
XXI és un dels reptes més importants, també en matèria lingüística.
Si bé a priori pot fer l’efecte que ha
tingut un impacte negatiu en el
procés de normalització lingüística, perquè s’han incorporat principalment a partir del castellà, Carme
Junyent identifica el fenomen migratori com una de les principals
fonts “d’esperança”. Joaquim Torres coincideix amb aquesta visió.
“Són una font molt important de
potencials nous parlants”, argumenta Carme Junyent.
Més enllà d’això, la immigració
ha estat un factor que ha aportat diversitat lingüística –en tot l’espai
lingüístic hi conviuen unes 270 llengües– i és en el reconeixement a la
diversitat com a contrapès a les dinàmiques homogeneïtzadores que
hi ha una oportunitat. “El català
com a instrument d’integració funciona”, explica Junyent. A l’immigrant que parla castellà li costa deixar de ser vist com a immigrant. Si
ho fa en català, se li obren més portes, per exemple a l’hora de buscar
feina, però també en el terreny de

CASTELLÀ

Sentències contra la llengua
Bilingüisme
asimètric

M.C.
BARCELONA. La sentència del Tri-

bunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya va tenir efectes devastadors també en matèria lingüística. Va suposar un punt d’inflexió
que establia una doctrina clarament
més restrictiva que la que havia
mantingut anys enrere, que havia
arribat a avalar el model d’immersió
lingüística per protegir el català.
Així, els efectes hostils d’aquella
sentència s’han començat a fer evidents en els últims anys amb les interlocutòries judicials que apliquen
la doctrina sorgida del Constitucional, que considera que el català no
pot ser l’única llengua vehicular de
l’escola catalana, sinó que ha de
compartir aquesta consideració
amb el castellà. Això és, a criteri dels
experts, la liquidació de facto del model d’immersió lingüística. La mostra més recent, el pronunciament
del TSJC que obliga a fer més classes
en castellà només que la família d’un
alumne així ho exigeixi.
En els casos valencià i balear ha
estat el poder polític qui ha liquidat
la immersió amb el pretext, ara, del
trilingüisme. El Govern Balear, del
PP, va decretar divendres la fi d’un
model que s’havia aplicat amb èxit

M.C.
BARCELONA. Els experts identifiquen el bilingüisme com una de les
grans amenaces per al català. I més
amb la concepció uniformitzadora
de l’estat espanyol. És una evidència científica que en comunitats on
conviuen dues llengües, si no hi ha
una protecció activa de la llengua
minoritzada, la dinàmica porta directament a la substitució. I de la
substitució a l’extinció hi ha un pas,
alerten els experts. De fet, els soci-

El català és una oportunitat
d’integració ràpida. CÈLIA ATSET

l’acceptació social. El problema és
que l’entorn porta al castellà, inclosos els catalanoparlants, als quals
els costa molt parlar en català als
que detecten com a immigrants. I
això frena el procés. En qualsevol
cas, la nova immigració, expliquen
Joaquim Torres i Xavier Vila, és un
fenomen social molt complex, i cal
una perspectiva temporal més àmplia per analitzar-ne l’evolució.e
olingüistes adverteixen que ni tan
sols caldria una ofensiva més o
menys explícita per fer retrocedir
la llengua, sinó que en el seu context, deixant fer, el català estaria
condemnat a la desaparició.
Brauli Montoya, de fet, opina
que en el cas valencià la principal
amenaça és la “inacció” premeditada davant una inèrcia que en algunes zones ja amenaça de fer desaparèixer del tot la llengua, com és el
cas d’Alacant i la ciutat de València.
Per Carme Junyent, la situació global de la llengua, malgrat tot, “no és
irreversible”.
Una altra conseqüència negativa del fet de conviure amb una
llengua més forta és la contaminació lingüística, és a dir, la pèrdua
d’estructures pròpies del català
que són substituïdes per formes
castellanes. D’aquest fenomen
se’n diu galleguització i podria
acabar convertint el català en una
mena de dialecte del castellà.e

L’ofensiva judicial ha tensionat la
comunitat educativa. XAVIER BERTRAL

des del 1983. Però no només a l’escola s’han evidenciat els efectes de
la sentència del TC, sinó també a
l’administració. Així, en aplicació de
la doctrina de la sentència de l’Estatut, s’han anul·lat els reglaments
lingüístics de les administracions
que donaven un tracte “preferent”
al català. L’administració de justícia
és, a més, un dels espais on menys
s’ha normalitzat la llengua.e

La forta presència del castellà en tots els àmbits és una amenaça per al
català, que corre el risc de quedar arraconat. MANOLO GARCÍA
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Amenaça de
desaparició al
sud i al nord
M.C.
BARCELONA. Dos dels territoris de

l’àmbit lingüístic català on la llengua està més amenaçada –l’Alguer
a banda– són als extrems: la Catalunya Nord i Alacant. Al nord, la ruptura molt ràpida, després de la Segona Guerra Mundial, de la transmissió generacional de la llengua
l’ha deixat al llindar de la desaparició. El català ja no és, amb excepcions, la llengua familiar al nord, on
el trencament de la transmissió in-

tergeneracional “pràcticament s’ha
consumat”, segons Xavier Vila. Joaquim Torres ho atribueix a l’eficaç
política uniformitzadora de l’estat
francès.
A la Franja i al País Valencià, en
el millor dels casos la transmissió
intergeneracional no creix. Alacant
és un dels nuclis del País Valencià
on el risc d’extinció de la llengua és
alarmant. Brauli Montoya explica
que en aquest territori hi ha hagut
certa “millora” de “l’actitud” vers la
llengua, i els catalanoparlants han
passat de trobar-se amb “reaccions
contràries” a la “condescendència”.
A València, l’altre punt fosc lingüístic del País Valencià, s’han detectat zones de recuperació al voltant de la universitat, cosa que permet establir la relació de llengua
amb professions de prestigi. Al
Principat, les zones fosques d’ús minoritari de la llengua es concentren
sobretot en les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.e

CINEMA

Poca
presència
en productes
d’entreteniment
de masses
ÀLEX GUTIÉRREZ M.
BARCELONA. Tot i que dins del món

Repetidor de TV3 al País Valencià, a la comarca de
la Safor, avui dia fora de servei. J. SOLER / ACN

DIVISIÓ

Els intents desacomplexats per fragmentar la llengua
M.C.
BARCELONA. Divideix i venceràs. És
potser la màxima que millor defineix la política lingüística que ha estat aplicant el PP al País Valencià, i
més recentment a les Balears, on
contra el criteri unitari de l’acadèmia els populars han dinamitat la
unitat de la llengua.
El procés de dialectització l’ha fet
evident els últims mesos el Govern
Balear de José Ramón Bauzá, que es
disposa a transformar els llibres de
text per adaptar-los a la variant balear. Davant la dialectització, consumada fa anys al País Valencià amb
el pretext blaver que català i valencià són llengües diferents, i la que es
consuma ara a les Balears, les universitats han llançat un crit d’alarma: promocionar varietats dialec-

COMERÇ

L’etiquetatge,
una llei sense
aplicar
À.G.
BARCELONA. L’etiquetatge en cata-

là té suport jurídic inequívoc des del
juliol del 2010, quan es va aprovar el
Codi de Consum de Catalunya (que
va entrar en vigor el gener del 2011
per a grans empreses i el juliol següent per a la resta). La llei determina que els consumidors “tenen dret
a rebre en català les informacions
necessàries per al consum, l’ús i el
maneig adequats dels béns i serveis
[...] i, especialment, les dades obliga-

Manifestació al centre de Barcelona a favor del
castellà. JORDI PIZARRO

tòries relacionades directament
amb la salvaguarda de la salut i la seguretat”. Però de moment l’índex
d’èxit de la norma és francament
baix, ja que només el 6% de productes la compleixen. El Codi de Consum va ser una de les últimes iniciatives legislatives del tripartit, però
el govern de CiU no l’aplica, ja que
prefereix seguir amb la via del diàleg i evitar el conflicte en temps de
crisi (les sancions previstes van dels
3.000 euros fins al milió d’euros).
L’Agència Catalana de Consum es
reuneix periòdicament amb patronals, grans empreses i organitzacions sectorials, però de moment el
fruit d’aquest diàleg no es reflecteix
a les lleixes dels supermercats.
Ja fa un any l’impulsor del Codi
de Consum, Jordi Anguera, denunciava que no veu “voluntat d’aplicar-la”. I afegia: “Tothom ha tingut
temps de preparar-se, ho vam estar
parlant amb les patronals i amb el
sector des del 2008”.e

tals en detriment de les altres resta vitalitat a la llengua i augura un
“desmembrament de la comunitat
lingüística”. En aquests territoris,
doncs, ja no és només una inèrcia
negativa, sinó una acció política clarament a la contra.
Per Xavier Vila, és paradoxal que
siguin governs del PP els que apliquin, en matèria de llengua, polítiques “intervencionistes” per alterar
les “dinàmiques espontànies del
mercat”. “Són agents que fan enginyeria social i lingüística per dificultar la lliure circulació en l’àmbit
català”, diu Vila, que acusa directament Bauzá de “boicotejar l’empresa editorial del domini català” amb
mesures dialectitzadores. Tot plegat –diu– busca la confusió lingüística per convidar a la incorporació al
castellà, aquest sí uniforme.e

Tot i que el Codi de Consum exigeix etiquetar en
català, només el 6% del productes ho fan. PERE TORDERA

de l’audiovisual l’exhibició a les sales de cinema representa cada vegada un sector menys important, segueix sent encara el paradigma del
desequilibri lingüístic que afecta
les formes d’entreteniment de
masses. I implica marcar ja d’entrada la primera de les finestres en què
una pel·lícula arriba a l’espectador.
Les dades són dramàtiques: només
el 3% de les pel·lícules acaben tenint una versió doblada o subtitulada en català. I, d’aquest selecte
grup, només el 15% de les còpies
són en català i acostumen a repartir-se de manera molt asimètrica,
de manera que veure determinats
títols en català, en alguns casos, es
converteix en un acte de militància, perquè toca anar-los a veure en
cinemes allunyats.
Els grans estudis de Hollywood
han estat reticents a introduir el català a les seves versions. És especialment il·lustrativa la negativa d’algunes d’aquestes majors a incloure
el doblatge en català que els oferia
de franc TV3 als seus DVD, per la
por d’acostumar el públic a veure
cinema en català.
La llei del cinema impulsada pel
conseller Joan Manuel Tresserras
buscava trencar aquest desequilibri
amb l’obligatorietat d’unes quotes
per al català, més marcades com
més comercial era la pel·lícula. Estudis i sales de cinema van reaccionar amb virulència i van titllar la llei
d’amenaça a la seva supervivència.
I va venir el boicot patronal.
El conseller Mascarell no ha renunciat a aplicar la llei del cinema,
peròtalcompassaambladel’etiquetatge, ha optat per no aplicar les sancions previstes i seguir la via del diàleg. Així, a finals del 2011 va firmar
un acord amb les majors per aconseguir que es doblin 25 grans produccions de Hollywood al català. Mascarell manté un objectiu d’arribar al
35% de quota de pantalla el 2017. De
moment, aquest índex el 2012 havia
deserdel7%,peròsegonslesúltimes
dades –des del setembre del 2011 a
l’agost del 2012– tot just es va arribar
al 2,49% de quota. Mal balanç.
Al costat del cinema, els videojocs
són també una gran assignatura pendent per al català. De Les aventures de
Tintín, El secret de l’Unicorn per a la
Nintendo3DSésunadelespoquesexcepcionsd’unjocinternacionaldisponible en català. Però l’auge dels jocs
lowcostdelesaplicacionsperamòbils
poden facilitar una normalització en
aquest àmbit i ja n’ha començat a donar uns quants exemples.e
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La situació del català, en 18 indicadors
Reduir la salut del català a una única xifra és quimèric: la llengua pròpia del país viu situacions
dispars segons els àmbits. Us oferim un resum dels indicadors més significatius
ÀLEX GUTIÉRREZ M. ❊ BARCELONA
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01

9,8

14

22a

Vall
d’Aran

MILIONS DE PARLANTS

LLENGUA MÉS TRADUÏDA

És la xifra global de tots els
territoris de parla catalana.
No vol dir que el parlin habitualment, sinó que el saben
parlar.

En el món de traduccions literàries, té un pes molt superior al que li tocaria per
nombre de parlants. I és la
26a llengua en traduccions
d’altres idiomes.

02

03

MILIONS DE LECTORS DE DIARIS

Segrià

05

2,1

MILIONS D’OIENTS DE RÀDIO

La ràdio en català ha crescut de manera notable en
pocs anys i ja és l’idioma
preferit dels catalans, amb
el 57,9% dels oients per a
aquest mitjà. El 2012
2.154.459 catalans es declaraven oients de ràdio en
català, cosa que converteix
la ràdio en el mitjà en què el
català obté millors dades,
en relació amb el seu nombre de parlants.

Garrotxa
Pla de
l’Estany
Gironès

Osona

Solsonès

Selva
Segarra

Bages

Anoia

Vallès

Baix
Empordà

Baix
Maestrat

Alt
Maestrat
Alcalatén

comarques castellanoparlants
del País Valencià

Mallorca

17

No hi ha dades

61,9%

Catalunya: 2007-2012
Balears: 2007-2011
País Valencià: 2007-2008

Ribera Baixa

WEBS EN CATALÀ

Safor

Marina
Alta

Comtat

Vinalopó
Mitjà

Segons un estudi de la Universitat de Cornell (Nova
York), el català supera els
100.000 usuaris actius en
aquesta xarxa social.

>70%

Vall
d’Albaida

Alcoià

19a

IDIOMA MÉS USAT A TWITTER

Menorca

61-70%

Horta

Vall de
Ribera
Cofrents
Alta
Canal
de
Navarrés

Alt
Vinalopó

16

51-60%

Plana
Baixa

Camp de Morvedre
Camp
de Túria

Costera

Davant de comunitats amb
més parlants, com ucraïnesos i serbocroates.

31-40%

Serrans

Foia
de Bunyol

La xifra ha crescut en sis
punts respecte a l’última
enquesta de l’Ajuntament,
feta dos anys enrere.

34a

LLENGUA A INTERNET

41-50%

Alt
Palància

Plana
d’Utiel

llengua principal: aranès

21-30%

Plana
Alta

Alt
Millars

Racó

TENEN RÈTOLS EN CATALÀ

0-20% consideren el català
la seva llengua d’identitat

Tot i la preeminència del
castellà, difícilment els Països Catalans es poden considerar bilingües. El nombre de llengües creix de les
271 a la 277 en només un
any.

15

Vallès
Oriental

BOTIGUES DE BARCELONA QUE

Montsià

Ports

04

La xifra creix: des del
2007 ha pujat un 9,5%.
En canvi, el nombre de lectors en castellà (encara
majoritari) ha baixat un
5,3%. Només el 9,5% de
castellanoparlants d’origen, però, llegeixen llibres
en català.

Alt Empordà

Ripollès

68,1%

MARE ES PASSEN AL CATALÀ

MILIÓ DE LECTORS

DE PARLA CATALANA

Vallespir

Berguedà

Noguera
Pla
d’Urgell

Rosselló

Occidental
Mai a la història hi havia haUrgell
Maresme
Conca de
gut al país tants lectors de
Barberà
Garrigues
Alt
diaris en català. Tot i la criBaix
Barcelonès
Alt
Penedès
Cinca
si que travessa el sector,
Camp
Priorat
Baix Llobregat
cada matí 1.097.000 cataBaix
Garraf
lans llegeixen algun diari
Camp
Terra
Baix
Alta Ribera
en la llengua pròpia del paPenedès
Tarragonès
d’Ebre
ís. L’aparició de l’ARA i l’edi11
ció doble de La Vanguar- Matarranya
Baix Ebre
dia han millorat aquest
índex els últims anys.

9,9%

1

Pallars
Jussà

LLENGÜES ALS TERRITORIS

Conflent

Alt Urgell

Ribagorça

277

Fenolleda

Andorra
Baixa
Cerdanya

Llitera

AMB CASTELLÀ COM A LLENGUA

En canvi, només el 2,2%
de parlants que tenen el
català com a llengua
materna acaben passant-se al castellà com a
idioma prioritari.

Alta
Ribagorça

1,1

MILIONS DE PARLANTS SENSE

Hi ha 2,25 parlants de català per cada parlant inicial
d’aquesta llengua (és a dir,
que la va tenir com a materna).Ésunallenguaatractiva,
amb una ràtio semblant a
l’anglès(2,52).Elcastellà,en
canvi, només té 1,65 parlantspercadaparlantinicial.

Pallars
Sobirà

07

5,5

QUE SIGUI LLENGUA MATERNA

Alta
Cerdanya Capcir

Eivissa i Formentera

Marina
Baixa
Alacantí

DEMANDES JUDICIALS

09

26,1%
QUOTA PER AL CATALÀ

08

A LA TELEVISIÓ

3%

En els últims dos anys –i en
unmarcdeconsumtelevisiu
creixent– el català ha guanyat 700.000 seguidors i ja
suma 3.785.000 espectadors. La CCMA acapara el
22,7% del share televisiu,
sobre un total del 26,1%.

PEL·LÍCULES AMB VERSIÓ
DOBLADA AL CATALÀ

A més a més, la versió doblada al català només suposa el
15%deltotaldeprojeccions.

8%

Font: Últimes dades disponibles per a cada territori
del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura / Gràfic: X. Laborda

Baix
Vinalopó
Baix
Segura

12

L’observatori Wiccacc mostra un creixement sostingut del català a les webs
d’empreses i institucions
presents a Catalunya. L’entitat elabora un butlletí
mensual amb les marques
que s’incorporen al català.

10

PRESENTADES EN CATALÀ

36%

De les 425.000 demandes
presentades, 34.537 es
van redactar en català.

OFERTES DE FEINA QUE

REQUEREIXEN SABER CATALÀ

Un informe d’Adecco Professional del 2011 indica
que el català és un actiu per
aconseguir
feina.
El
36,12% de Catalunya, però, baixa fins al 9,61% en el
cas de les illes Balears i fins
al 6,47% pel que fa al País
Valencià. El comerç, la sanitat i els serveis són les àrees amb més demanda.

18

0,5

PUNTS MÉS DE NOTA EN

13

CASTELLÀ QUE EN CATALÀ

6%

Segons les dades de les proves de selectivitat del 2012,
la mitjana en català és del
5,99, mentre que en castellà la nota mitjana és de
6,43. Aquesta diferència tira per terra la noció que el
model d’immersió lingüística és un impediment perquè els catalans aprenguin
la llengua castellana.

PRODUCTES DE SUPERMERCAT
ETIQUETATS EN CATALÀ

Tot i que des del 2010 el Codi de Consum obliga a etiquetar almenys en català
les dades obligatòries dels
productes, el 94% d’empreses no ho compleixen.

temadeldia
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Sistema educatiu
i llengua pròpia
Anàlisi

LLUÍS JOU
JURISTA

a recent interlocutòria
del TSJC sobre la llengua
de l’ensenyament al sistema educatiu és il·lustrativa de la transcendència
d’emprar els termes jurídics de llengua pròpia i llengua oficial d’una
manera inequívoca.
La Constitució reconeix l’oficialitat preexistent del castellà a tot el
territori de l’Estat, empara que les
altres llengües també siguin oficials
en les comunitats autònomes
d’acord amb els estatuts i estableix
un principi de protecció a la diversitat lingüística d’Espanya.
L’Estatut del 1979, fidel al pacte
constitucional, va establir l’oficialitat del català juntament amb el castellà en un sistema de doble oficialitat (no cooficialitat) equilibrada
en què el dret d’elecció correspon
als ciutadans i, en coherència amb el
mandat de salvaguarda de la diversitat, va configurar el concepte de
llengua pròpia, pedra angular de la
política de recuperació, preservació
i foment de la llengua catalana com
a element fonamental de la identitat nacional i eina de cohesió d’una
societat plural.
Perquè el català i el castellà són
oficials, han de ser ensenyats a tota la ciutadania, de manera que tothom, en acabar l’ensenyament obligatori, en tingui el coneixement suficient. L’ensenyament de les llengües té a veure amb el concepte
d’oficialitat. La qüestió de la llengua
en què es fa l’ensenyament, en can-

L

vi, es fonamenta en el concepte
de llengua pròpia. Perquè el català
és la llengua pròpia de Catalunya, és
la llengua de l’ensenyament.
Sobre aquestes dues bases, doble
oficialitat i llengua pròpia única que
ja contenia l’Estatut del 1979, la llei
de normalització lingüística del 1983
va construir el sistema educatiu de
què gaudim des de fa 30 anys i la llei
de política lingüística del 1998, aprovada ara ha fet 15 anys, va consolidar-lo tot donant rang legal al desplegament reglamentari previ.
El sistema, cal remarcar-ho, va
ser discutit pel Tribunal Suprem i la
llavors Audiència Territorial en un
nombre ingent de sentències, fins
que el Tribunal Constitucional el va
validar en les sentències 84/1986,
195/1989, 19/1990 i 337/1994. Interessa remarcar-ho: el Constitucional va donar per bo el sistema contra el parer dels tribunals ordinaris,
que hi eren contraris. En altres matèries, com la de l’acreditació del coneixement de la llengua pròpia per
accedir a places del sector públic català, va passar el mateix.
Sentència del TC

La Sentència del Constitucional del
2010, contrària a l’Estatut del 2006,
la més polititzada i condicionada de
les que ha fet aquest tribunal, prescindeix del fet que el català sigui la
llengua pròpia del país i no atorga
cap conseqüència jurídica al que pel
Parlament és la pedra angular del
sistema. En canvi, s’aferra a la idea
de la “cooficialitat” (caldria dir “doble oficialitat”) i, sobre la base que
les dues llengües són igualment oficials, exigeix que el castellà “també”
sigui llengua de l’ensenyament sense indicar-ne la proporció.
La sentència del 2010, a més de
ser ideològicament parcial, es fonamenta en dos errors: un de fet i l’altre de dret. El de fet és un desconei-

Sentència
El TC opta
per ignorar
que el català
és la llengua
pròpia de
Catalunya
Resistir
La Generalitat
va aguantar
als anys 80
la pressió
legal i al final
va guanyar
Tothom ha de saber català i castellà, però el català és vehicular a
l’escola per la seva condició jurídica de “llengua pròpia”. XAVIER BERTRAL

xement interessat de la realitat social de Catalunya i de l’eficàcia inqüestionable del seu sistema educatiu. El de dret, aplicar a la llengua de
l’ensenyament el principi de l’oficialitat, que cal aplicar a l’ensenyament de les llengües oficials, i no el
de llengua pròpia. El resultat és el
d’una enorme indefinició que permetria lectures jurídiques múltiples si no fos perquè sabem bé què
busca políticament.
I sobre aquesta indefinició, el
Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia i els altres inferiors
recuperen les antigues reserves
contra el sistema de conjunció lingüística i exigeixen a la Generalitat
que l’adapti “a la nova situació creada per la sentència del Constitucional”. Com que la Generalitat interpreta que no cal fer canvis, els or-

dena el TSJC com li sembla millor:
quan els pares d’un alumne demanin que el català deixi de ser la llengua vehicular i d’aprenentatge, tot
el grup haurà de canviar. Estat colonial pur...
El Govern de Catalunya fa bé de
no canviar el sistema. La sentència
del 2010 no crea cap nova situació
perquè el sistema no ve de l’Estatut
del 2006, sinó de molt abans. Una
sentència no fa jurisprudència i en
tenim quatre a favor i una de simplement indefinida. Als anys vuitanta la Generalitat va aguantar i va
guanyar. És el que cal fer ara: creure en la bondat del sistema, en les
bases jurídiques que l’empraren i en
la raó que el fonamenta. Com deia
l’altre dia el president al Parlament,
cal resistir una mica més, sense fissures ni dubtes.e

temadeldia

12

DIUMENGE, 21 D’ABRIL DEL 2013

ara

Informe L’estat de la llengua

“Si he de fer un discurs
elaborat, el faig en castellà”
Les conseqüències de no haver après català a l’escola
Reportatge
LARA BONILLA
BARCELONA

El francès Erwan Guillotel fa tres anys i mig que viu a Barcelona
i s’expressa en un català immaculat. CRISTINA CALDERER

“Les sentències contra
el català són ridícules”
Erwan Guillotel, físic francès resident
a Barcelona, defensa la immersió
Reportatge
JAON SERRA
BARCELONA

expressa en un català
immaculat, que cultiva
des que va conèixer
l’Anna, la seva parella, i
quehaenriquitenelsúltims tres anys i mig, el temps que fa
que viu a Barcelona. Erwan Guillotel
és un físic francès de 31 anys, treballa de project manager a l’Institut CatalàdeNanotecnologiaiestàconvençut que es vol quedar a Catalunya.
Potser per aquesta determinació,
potser per la curiositat per descobrir
societats diferents de la francesa,
Guillotel ha comprès a una velocitat
vertiginosa la realitat lingüística catalana. “Conèixer l’Anna va ser l’excusaperfectaperaprendrecatalà.Però el cert és que m’agraden els idiomesitincfacilitatperdominarnoves
llengües. El francès i el català tenen
similituds, però crec que el més important és l’actitud. Si ara hagués
d’anaralaXina,elméslògicseriaque
fes un esforç per aprendre el xinès”,
argumenta aquest investigador del
Mayenne, un poble a mig camí entre
RennesiLeMans,quevacursarestudis de física i un doctorat en ciències
materials a París.
Guillotel és un esperit inquiet. Ho
demostra que en la seva etapa de formació va fer estades a Hannover
(Alemanya), Berkeley (Estats Units)
i València. En aquells cinc mesos al
País Valencià va fer un primer contacte amb una realitat bilingüe. “Sé
que aquí amb el castellà en tindria
prou, però sempre intento expressar-me en català”, admet. A la feina
a l’Institut Català de Nanotecnologia, ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, on
conviu amb investigadors de proce-

S’

dències diverses, les converses són
en anglès, castellà i català, en funció
de l’interlocutor. “Abans de venir a
Barcelona ja coneixia la realitat de
Catalunya, però el que m’ha sorprès
és la incomprensió entre una part de
la societat espanyola i la catalana”,
comenta Guillotel, que lamenta la
mentalitat tancada dels partits polítics i els mitjans de comunicació que
no respecten l’especificitat de Catalunya. Creu que el català té bona salut: “Al meu barri, si vaig a un forn o
a una ferreteria, em parlen en català. I si compro a la Boqueria, m’entenen en català encara que la dependenta parli en castellà”.

l primer contacte que
l’antropòloga Mercedes
Fernández-Martorell va
tenir amb el català va ser
quan tenia 15 o 16 anys.
Era la dècada dels 60 i gràcies a un
noviete del Maresme, ella es va començar a interessar pel català.
“Anàvem al Maresme a estiuejar i
allà la gent el parlava. La família
d’ell era catalana i quan me’n vaig
adonar, ja l’havia après”, diu.
Fins llavors, la Mercedes no havia tingut contacte amb el català. A
casa es parlava en castellà. “La meva àvia materna era madrilenya i vivia amb nosaltres, i això també hi influïa. I tot i que el meu avi era català, de la Sénia, i allà va néixer la meva mare, a casa, a Barcelona,
l’ambient era castellanoparlant”,
recorda Fernández-Martorell. L’escolarització en un col·legi de monges del barri de l’Eixample també va
ser en castellà. Eren els anys 50 i la
dictadura franquista havia barrat el
pas del català a les aules. I al carrer.
“En aquells anys el català no es parlava al meu barri, a Barcelona. Vaig
néixer a la ciutat i potser això també determina. Als pobles, més gent

E

Orígens
Als anys 50, ni
a casa seva ni
al carrer del
seu barri de
Barcelona es
parlava català
Universitat
Imparteix les
classes en
castellà i els
alumnes
s’expressen
com vulguin

El català i l’escola

Acostumat a expressar-se en diverses llengües, Guillotel no comprèn
la determinació política per distorsionar la realitat lingüística catalana. “No tinc la sensació que els catalans lluitin per discriminar el castellà”, apunta. Per això, li costa d’entendre les resolucions judicials que
posen en dubte que el català sigui
llengua vehicular a l’escola. “Les
sentències contra el català em semblen ridícules. Si les famílies que volen escolaritzar els seus fills en castellà acceptessin fer-ho en català,
comprovarien com els nens mantenen el mateix nivell de castellà i alhora dominen una altra llengua”,
reflexiona. I posa d’exemple la relació amb la seva parella. Quan va conèixer l’Anna a París, on tots dos
completaven els seus estudis, compartien grup amb altres doctorands
espanyols. Ell va comprovar com
ella, que sempre s’havia expressat
en català i gairebé mai havia utilitzat el castellà en la seva vida quotidiana, no tenia dificultats per parlar-lo amb els altres. “Em deia que
mai l’havia fet servir i, en canvi, no
tenia problemes per parlar en castellà”, sintetitza.e

Fernández-Martorell és professora del
departament d’antropologia social de la UB. PERE VIRGILI

parlava català”, diu aquesta antropòloga i historiadora, que es considera bilingüe, tot i que el castellà és
la llengua en què s’expressa millor
i per això és la d’ús habitual. “Quan
he de fer un discurs elaborat i curós,
ho faig en castellà perquè és l’idioma que més domino, tot i ser bilingüe”, diu Fernández-Martorell.
Llibertat de llengua

Per aquest motiu, les classes d’antropologia que imparteix a la Universitat de Barcelona (UB) les fa en
castellà. “El primer dia els hi explico i els dic que les intervencions en
públic les facin en la llengua que dominin. I jo també contesto en la
llengua que parli l’alumne. En els
exàmens també demano que utilitzin la llengua en què millor s’expressen perquè no vull errades d’ortografia ni barreges de català i castellà”, assegura.
I si ha de fer conferències en català, s’ho prepara i demana ajuda.
“L’altre dia vaig anar a fer una xerrada a gent d’ERC i ho vaig fer en català, però vaig demanar consell per
fer-ho amb un llenguatge de nivell”,
diu. Lamenta que la seva generació
no aprengués català a l’escola. “El
català escrit no el domino del tot i
l’escric perquè el vaig aprendre llegint”, explica. Autora de diversos llibres –sobretot d’antropologia–, els
ha escrit tots en castellà. “No tinc
capacitat per escriure bé en català”,
reconeix.
Amb la seva filla, l’idioma de comunicació també és el castellà tot i
que ella parla perfectament el català “perquè es va escolaritzar en
aquesta llengua”. Per això critica que
el govern espanyol vulgui acabar
amb la immersió lingüística a l’escola i “imposar una llengua”. “La llei
Wert està fora de lloc”, afegeix. I posa el seu cas com a exemple: “A gent
com jo, a qui no ens el van ensenyar
a l’escola, ara és difícil que el dominem. Perquè una cosa és parlar-lo i
una altra fer-ho amb propietat, ser
curós amb les paraules i tenir bagatge. Això només ho aprens de nen”,
argumenta. Ella és exigent amb l’ús
de la llengua i potser per això prefereix expressar-se en l’àmbit acadèmic en l’idioma amb què se sent més
segura, que és el castellà. “Mai he
tingut cap problema per això”.
Entén que es reivindiqui el català. “És molt difícil que es conservi
una llengua i em sembla molt bé que
es defensi la catalana perquè el castellà no desapareix. En absolut”.
Al·lega que el castellà ja està molt
implantat, és molt vehicular “i és
més fàcil adquirir-lo, i el català ha de
ser més mimat per aquest mateix
motiu”.
La relació que la Mercedes va tenir fa cinc dècades amb el noi del
Maresme no va quallar, però això sí,
li va deixar una llengua, el català,
com a penyora.e
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Setmana de passió per a Artur Mas
L’actitud tancada de PP i PSOE amb la consulta i les incògnites sobre el pla B enverinen l’escenari
Anàlisi
FERRAN CASAS
ORIOL MARCH

ingú va dir que seria fàcil. Ni plàcid. El camí
cap a l’estat propi està
ple de sotracs. A les dificultats i pressions que
eren de preveure s’hi afegeix la polifonia a l’executiu. Tothom vol la
consulta pactada, però no és gens
clar què cal fer si Madrid segueix
sense autoritzar-la. Aquesta setmana, de passió per a Artur Mas i el seu
Govern, s’han obert incògnites que
es poden resumir en 10 preguntes.

N

1. ¿Hi ha consellers que no
volen la consulta pactada?
No. Tots volen acordar-la amb l’Estat i fer-la el 2014, perquè saben que
així no només no hi haurà ombres
d’il·legalitat sinó que tindrà un plus
de legitimitat als ulls de la comunitat internacional. El Govern vol pactar-la (així ho va demanar Mas a Rajoy i Rubalcaba, i ho va aprovar el
Parlament també amb suport del
PSC) i ERC també. Els republicans
han començat una campanya interna que, entre altres qüestions, sosté que cal insistir en el diàleg amb
Madrid i esgotar-lo el 2013, encara
que sigui per carregar-se de raons.

UN PRESIDENT QUE EVITA SER AUTORITARI EN PÚBLIC

A CiU la uneix la consulta, però no com fer-la i com actuar si Madrid la veta. El context de debilitat d’Artur Mas després de
les eleccions fa que tots els consellers, fins i tot els que li són més lleials, com ara Germà Gordó –a la fotografia amb ell–,
hi diguin la seva. El president evita les reprimendes públiques. En l’última reunió del Govern no va parlar del soroll. ACN

surt. Busca ampliar la majoria social al voltant del dret a decidir i legitimar-se de cara a Europa i a sectors
socials per quan hagi de fer un gest
de sobirania unilateral.

2. Per què Mas diu que hi
haurà consulta “sí o sí”?
Mas va prometre que la consulta per
l’estat propi es faria “sí o sí” en l’últim debat de política general de l’anterior legislatura –a finals de setembre–. Al programa de CiU i al pacte
amb ERC hi ha el compromís de ferho amb la legalitat que s’esdevingui,
sigui l’espanyola o la catalana. Mas i
Duran van acordar abans del 25-N
fer plegats el camí fins a la convocatòria de la consulta, però res més
enllà. De què es preguntarà i de la
resposta per la qual es farà campanya ni se n’ha parlat. Per això, i també per no allunyar el PSC i ICV del
procés, Mas i Francesc Homs, el
conseller més implicat en el procés,
no passen d’insistir que s’ha de fer.

3. ¿És possible la consulta
pactada que vol el Govern?
Sí. L’Estat, que té la competència per
fer-ho segons la Constitució, la pot
autoritzar directament quan li arribi la petició de la Generalitat o el
Parlament per celebrar-la. Una altra
via és transferir, fent ús de l’article
150.2 de la carta magna, la competència exclusiva al Govern. El PSOE
i el PP, contraris al dret a decidir, van
dir no fa uns mesos quan ERC ho va
proposar al Congrés. Les consultes
recents (Puerto Rico, les Malvines
o Escòcia) són pactades.

Consulta
Els consellers,
i també ERC,
volen pactar
amb Madrid
per tenir tota
la legitimitat
Successió
El relleu de
Mas no és un
tema a CDC,
però tothom
vol situar-se
i incidir

5. Quin és el pla B si
Madrid veta la consulta?
Per ara n’hi ha dos. D’una banda, la
possibilitat de, amb la llei que tramita el Parlament, consultar. Però, problemes de cens –en mans de l’Estat–
a banda, difícilment passaria el sedàs
del TC. En la mesura que s’optés per
unformatalegal–unamacroenquesta o consultes sobiranistes de l’estil
de les que van començar a Arenys de
Munt el 2009– no s’hi implicaria els
partidaris del no i es desvirtuaria el
procés. Això no està definit, però ho
està menys què es farà si es desestima la consulta. L’altre pla B, sempre
que no s’optés per renunciar a l’estat
propi, seria fer eleccions plebiscitàries. Els independentistes s’hi presentarien junts o amb un programa
comú, i proclamarien després unilateralment l’estat català. Madrid podria impugnar-lesperhaver-seseparat dels límits autonòmics. En cas
que no passés i es fes la proclamació,
el reconeixement seria difícil (la comunitat internacional fa costat a Espanya) i el risc d’un buit jurídic seria
elevat. Però la repercussió i la legitimitat sí que podrien forçar el govern espanyol a negociar.

4. Per què cal esgotar les
vies de diàleg amb Rajoy?

6. Per què s’evidencien les
discrepàncies al Govern?

El Govern vol explorar totes les vies
de diàleg i no diu què farà si no se’n

Hi ha divergències tàctiques. N’hi ha
que només la defensen pactada –es-

pecialment Unió, però també Germà Gordó, influent en Mas– i d’altres, com el plenipotenciari Homs,
la volen “sí o sí”. La polifonia comunicativa ha agreujat la divisió. Les
tensions també vénen pel pla B.

7. ¿Gordó i Puig han renegat
del seu sobiranisme?
No.Segonstoteslesfonts,encarasón
independentistes, però, pels seus
càrrecs, exhibeixen predisposició al
diàleg i capegen pressions. Gordó,
conseller de Justícia, és un dels que
més seriosament s’ha pres l’ordre de
Mas de teixir complicitats amb Madrid i voldria que quedés clar que si
no hi ha pacte cal activar el pla B. Felip Puig, ara a Empresa i Ocupació, és
l’interlocutor dels empresaris i ha
moderat el seu perfil.

8. Per què UDC no secunda
l’estat propi de CDC?
Unió sempre ha fet bandera del
pacte i ara defensen que la consulta ha de ser “legal” i acordada. CDC
va abraçar fa un any l’estat propi al
seu congrés i Unió proposa el model confederal com a via d’encaix
de Catalunya a Espanya. En privat,
la cúpula democristiana ressalta
les “dificultats” de la independència i agita la por a quedar fora de la
UE i les penúries econòmiques que
passaria el nou estat. Josep Antoni
Duran i Lleida sosté que CiU no ha
fet mai una oferta “independentista”, mentre que els seus socis de federació s’han llançat a una campanya per l’estat propi i avancen el sí
a la consulta.

9. ¿S’ha obert el debat de la
successió de Mas?
A CDC diuen que el debat successori de Mas, que va dir que plegaria
quan Catalunya hagués conclòs el
camí, ni tan sols està en marxa. És
més: hi ha dirigents que volen fer-lo
seguir més enllà de la consulta perquè el consideren el principal actiu.
Però amb el pinyol de Mas ja esberlat, les famílies de CDC fan equilibris
pensant en l’endemà. A Oriol Pujol,
a qui sempre s’ha penjat l’etiqueta de
successor, l’ha apartat de moment la
imputació pel cas de les ITV. Homs
vincula la seva trajectòria a la del
president, mentre que a Josep Rull
no li passa pel cap moure’s, tot i que
més d’un l’assenyala. A Santi Vila li
han recomanat tenir present Joan
Maria Pujals. L’exconseller de Cultura va jugar la carta de la successió
de Jordi Pujol i va acabar defenestrat
abans d’hora.

10. ¿Mas acabarà amb el
soroll al voltant del procés?
No. La transició nacional s’està fent
amb tots els focus a sobre i amb
pressió del carrer. I així seguirà. La
bel·ligerància de Madrid genera incògnites i la federació, tocada després del 25-N, amb problemes derivats de la corrupció i amb les finances de la Generalitat en coma,
no està forta. S’hi sumen alguns interessos mediàtics. Mas va voler
aturar la polifonia amb una intervenció breu al port de Barcelona. És
inevitable, però, que es pregunti als
consellers per la consulta i el pla B.
Pilotar el relat es fa costerut.e
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ASSEMBLEA DELS ECOSOCIALISTES

Rebuig català al
recurs de l’Estat
contra el CATN

Herrera veu ICV capaç de
liderar l’alternativa a CiU

MARC TORO

L’ofensiva dialèctica
de CiU contra la negativa de l’Estat
a acceptar qualsevol manifestació de
la transició nacional va viure ahir un
nouepisodi.Elsecretarid’organitzaciódeCDC,JosepRull,vatitllarlaintenció del govern espanyol de portar
el Consell Assessor per a la Transició
Nacional (CATN) al Tribunal Constitucional (TC) com un símptoma de
“debilitat”. “Si ho fan, és perquè
avancem”, va dir Rull, que va assegurar que és la prova “més evident” que
el procés “va de debò”.
Al seu torn, el líder d’Unió, Josep
Antoni Duran i Lleida, va afirmar
que l’Estat fa el “ridícul”. A través de
Twitter, va assegurar que voler resoldre la qüestió catalana a cop de
TC “demostra que no hi ha ni un sol
estadista entre els governants espanyols”. La secretària general d’ERC,
Marta Rovira, considera que evidencia “mancances i deficiències
democràtiques impressionants”.

ara

Els ecosocialistes mantenen l’aposta per un
estat propi que pot ser federat o independent

BARCELONA.

El PP aplaudeix i el PSC matisa

“CatalunyanotindràniHisendapròpia ni política exterior”. Així celebrava la presidenta del PP a Catalunya,
Alícia Sánchez-Camacho, la decisió
del’executiuespanyol,delqualvadir
que“actuaràsempreendefensa dela
legalitatid’unaCatalunyadinsd’una
Espanya plural”.
Més moderat va ser el primer secretari del PSC, Pere Navarro, que
va tornar a insistir que el CATN és
“un engany”, però va instar l’Estat a
“fer servir els tribunals per solucionar problemes reals de la gent i no
per alimentar la confrontació”.e

ERC vol sumar els
Països Catalans
al procés

El coordinador nacional d’ICV, Joan Herrera, es va felicitar ahir perquè els seus ideals ja són centrals i
el repte és impulsar qui ho lideri.
El partit segueix abraçant federalistes i independentistes.
ROGER TUGAS
BARCELONA. ICV és un partit que
neda contra corrent. Mentre la resta de formacions catalanes es debaten sobre com i quan fer la consulta,
el coordinador nacional dels ecosocialistes, Joan Herrera, celebrava
ahir que “el debat de fons més important de l’assemblea ha estat econòmic”. El que cohesiona ICV és
l’eix social i, sense ignorar la reivindicació del dret a decidir, el conclave que avui acaba haurà servit per
impulsar un procés de confluència
amb altres partits i moviments socials per crear una alternativa d’esquerres a CiU. Herrera va celebrar
així que per fi l’ideari ecosocialista
“ocupa la centralitat del país sense
perdre radicalitat”. Només falta articular qui lideri aquest espai.
Efectivament, en lloc de la transició nacional, els militants d’ICV
hauran debatut des de divendres a
Viladecans (Baix Llobregat) sobretot entorn de qüestions com la renda bàsica i el decreixement en un
moment de crisi. “No formem part
de l’independentisme màgic que diu
que amb la independència ho resoldrem tot”, va deixar clar Herrera davant els 911 delegats de la desena as-

semblea d’ICV en presentar la ponència que avui votaran.
El colíder del partit –ara juntament amb Dolors Camats– rebutja
així que CiU retalli per culpa de la
crisi, l’Estat o Brussel·les i, per contra, afirma que fa servir el context
per “fer allò que sempre han volgut
fer i no s’hi haurien atrevit”. Per ferhi front, des d’ara intentaran sumar
per impulsar una alternativa d’esquerres que rebutgi l’austeritat.
“Som majoria, som millors, som més
justos i volem guanyar per canviar
les condicions de vida de la gent”.
LacaigudadelPSCliobreterreny,
però l’aliança d’ERC amb CiU i el recel que desperta la CUP limita cert
campaICV.Totiaixò,volenfortirels
llaços amb EUiA i parlar amb la Nova Esquerra d’Ernest Maragall, el
Procés Constituent d’Arcadi Oliveres i Teresa Forcades, i sobretot amb
elsmovimentssocialsisindicats.Per
començaraexplorarelterrenyd’una
entesa, Herrera va situar a l’horitzó
les europees del 2014.
Tanmateix, el debat nacional va
ocupar també una part del debat. El
sector sobiranista d’ICV sortia ahir
content després de pactar una resolució sobre el dret a decidir. Tot i
que segueixen apostant per un estat
propi que pot ser federat, confederat o independent, ICV reclamarà
ara una pregunta “clara”, és a dir, de
sí o no. Rebutja, per tant, la pregunta múltiple que fa un temps proposava i que donaria ales a opcions intermèdies com el federalisme.e

Dolors Camats i Joan Herrera van compartir una
paella amb els delegats de l’assemblea. MANOLO GARCÍA

Un 80,9% de suport
a la nova executiva
Consulta
ICV aposta per
una pregunta
“clara” i, per
tant, rebutja
la resposta
múltiple

Els colors de l’esperança
ContraCrònica

M.T.
BARCELONA. ERC prem l’accelera-

dor i s’esforça a deixar clar que cal
mirar més enllà de la consulta. Després que dimecres la secretària general dels republicans, Marta Rovira, advertís que el full de ruta de Catalunya cap a la independència “és
irreversible”, ahir va plantejar l’ampliació del procés sobiranista iniciat al país a la resta de territoris de
parla catalana.
“Volem estudiar com el procés
d’independència que ha començat
al Principat és una oportunitat per
reunificar la nació amb tots els territoris dels Països Catalans”, va explicar Rovira a la jornada Els Països
Catalans en el procés de transició nacional, que es va celebrar a la seu
d’ERC. Davant representants de
tots els territoris amb presència de
la llengua catalana, la secretària general va ser contundent: “La nació
serà completa o no serà”.e

L’única proposta de nova executiva d’ICV que es va presentar,
amb 50 membres –15 menys que
l’anterior–, va rebre un 80,9% de
vots a favor, un 7,5% en contra i
un 11,6% d’abstencions. El diputat Josep Vendrell en serà el secretari general i Laia Ortiz continuarà com a portaveu del partit. Joan Herrera i Dolors Camats, a més, deixen de ser
copresidents i passen a anomenar-se coordinador i coordinadora nacional arran d’una esmena als estatuts, que ahir es van
renovar amb un ampli suport.

CRISTIAN SEGURA
VILADECANS

arc de la Marina de Viladecans, una criatura dels
últims estralls de la bombolla immobiliària. Pocs
veïns, molt de formigó,
immigrants buscant ferralla i un
centre de congressos on ICV celebra la seva assemblea. Entre tanta
tristor, ICV ofereix esperança multicolor. La roba és juvenil, el marxandatge i les reivindicacions són
de coloraines. Joan Herrera, copresident del partit, assegura que “l’esperança és verda per la PAH, groga
per les AMPA i blava pels contraris
a la privatització de l’aigua”. Cada
col·lectiu social es reivindica amb
un color i cada partit vol apoderarse d’aquests colors. Tot plegat recorda una partida de parxís.

P

Que els colors no us enganyin
perquè poden maquillar la nova
ICV, segons Herrera, “una organització que a més de ser amable i participativa ara ha d’estar més polititzada, després d’anys mirant de despolititzar-se”. No sé què vol dir, però Herrera va filar un discurs molt
dur, acusant Mas, Rajoy i Merkel de
voler-nos amputar les cames i cridant el poble a emular la Revolució
Francesa. Fins i tot l’auditori va en-

La roba és
juvenil, i les
reivindicacions
i el marxandatge
són multicolor.
MANOLO GARCÍA

tonar Grândola, vila morena,
l’himne de la Revolució dels Clavells, per solidaritzar-se amb “els
companys i les companyes de Lisboa”. Poca gent en coneix la lletra
i la majoria improvisa un guatxi
guatxi del portuguès. Qui sí que
se la sap és el fill d’Herrera. Això
ho sé perquè mentre pixo als lavabos sento com ell mateix l’hi explica a un periodista d’Efe, i afegeix que al nen li agrada tant que
sovint el seu avi li posa la cançó.
Abans d’Herrera, parla Joan
Saura per defensar la seva gestió
com a president del partit i per
advertir que el tripartit va rebre
“atacs desproporcionats de certs
grups mediàtics”. Saura no és
l’únic que fa referències a complots. Al palau de congressos Cubic no funciona el wifi i Santi
Cayuela, el líder d’ICV al Vallès
Occidental, hi veu la mà negra de
Sheldon Adelson –el promotor
d’Eurovegas–. Arnau Funes, de
Cornellà, el corregeix: ell hi veu
la manera de fer dels socialistes,
“perquè utilitzen desinhibidors
perquè no es filtrin coses”.e

ara DIUMENGE, 21 D’ABRIL DEL 2013

PUBLICITAT 17

política

18

DIUMENGE, 21 D’ABRIL DEL 2013

ara

L’ESTRATÈGIA DELS ESPANYOLISTES

UPyD esprem totes
les vies per ser
partit frontissa
Díez recorre als jutjats per guanyar
les causes que no pot conquerir al Congrés
Reportatge
M. EUGÈNIA QUETGLAS
MADRID

otes les plataformes són
bones per fer política.
Aquesta és una màxima
d’UPyD, que ara ha agafat la via judicial per guanyar causes que sap que no aconseguirà mai amb les eines parlamentàries perquè l’aclaparadora majoria absoluta del PP al Congrés no
deixa aixecar el cap a ningú. Està
sent un cop d’efecte polític i una
pràctica molt productiva.
L’11 de juny UPyD va presentar
una querella contra tot el consell
d’administració de Bankia –inclòs
Rodrigo Rato– i va ser admesa a tràmit. Va ser la primera victòria als
tribunals, amb el ressò mediàtic
corresponent. Després va denunciar els consellers de Banca Cívica per
estafa i apropiació indeguda. La setmana abans de Pasqua, a partir de la
documentació rebuda per ser part
en la causa oberta a Bankia, va presentar una demanda davant la Fiscalia Anticorrupció per les retribucions “inaudites” que es va repartir
el comitè de direcció entre el 2007
i el 2010. Ara, arran de l’accés a nous
documents, es persona contra els
supervisors financers que no van
alertar de la suposada estafa de les
preferents que està esgarrifant
l’opinió pública.
Resoldre aquestes qüestions és
de justícia, però UPyD sap que els
jutges estan més ben vistos que els
polítics i que així rapinya quota de
pantalla i es multipliquen les possibilitats de ser el partit frontissa
estatal, un rol que fins ara només
han exercit els nacionalistes que
tant critica. Les últimes enquestes
en l’àmbit estatal li presagien un
augment espectacular. Enfront
dels cinc disputats actuals, li ator-

T

guen una forquilla d’entre 10 i 15
escons. Encara no s’ha arribat a
l’equador de la legislatura, però si
avui es convoquessin eleccions generals es trencaria el bipartidisme
a favor d’UPyD i IU. L’estratègia
de l’esquerra espanyola és la de
sempre, no varia. En canvi, la formació magenta trenca els esquemes. Cap partit novell ha aconseguit sobreviure més d’uns comicis.
UPyD no tan sols va a més, sinó
que presumeix de no tenir ideologia i d’anar contra l’establishment
polític. Sí, justament contra allò de
què formen part.
A la seva pàgina web es presenten
com “un partit de gent altruista”
disposada a trencar “tabús” i a treballar “amb la paraula i sense descans en defensa de les llibertats, en
defensa de la unitat espanyola i
en defensa de la igualtat”.

ESPANYOLISME, POPULISME I COPS D’EFECTE

Rosa Díez, impulsora i líder d’UPyD, i Toni Cantó, actor i diputat per València, són
les dues cares més conegudes del partit. Els uneix el discurs espanyolista i populista,
i els cops d’efecte que fan a base d’anades al jutjat i sortides de to. PACO CAMPOS / EFE

Contra el model autonòmic

La seva lluita contra el model autonòmicésmarcadelacasa,perònorenuncien a presentar-se a totes les
eleccions autonòmiques que poden.
Per sistema, van per lliure i a la contra. Al Congrés, sempre que es debaten qüestions competencials, titllen
els diputats del PP de tous. L’últim
exemplevaserdijous.Totselspartits
van subscriure un comunicat contra
la reforma local del PP que UPyD no
va signar en trobar-la tova.
Una seqüència que també es repeteix sovint és que, cada vegada
que s’anuncia una iniciativa conjunta de l’oposició, just en el moment
d’escenificar-ho UPyD es desmarca
i diu que no la subscriu si ho fa Amaiur perquè el considera un partit no
democràtic. Tot i això, algun membre del partit espanyolista va simpatitzar amb la causa basca de jove.
Un altre tret característic és que
reneguen dels que han viscut tota la
vida de la política, però no és un impediment perquè tinguin de presidenta Rosa Díez, una exdiputada fo-

Paradoxa
UPyDcritica
elsistema
autonòmic
peròvolserals
Parlaments
regionals
Fórmula
La màxima
del partit de
Díez és dir tot
el que creu
que la gent
vol sentir

ral de Biscaia (1979-1983) exvicepresidenta de les Juntes Generals
(1983-1987), exparlamentària basca (1987-1999), exconsellera d’un
govern de coalició entre PNB, EA i
PSE (1991-2008) i exeurodiputada
del PSOE (1999-2007).
Díez va presentar candidatura a
secretària general del PSOE el 2000
però Zapatero li va prendre el tron.
Quan va crear UPyD, el 2007, tenia
un missatge que anava destinat a seduir el votant del PSOE, i el 2011
part del seu nou electorat procedia
de desencantats amb el govern Zapatero. Ara, en canvi, sap que té un
filó en els seguidors del PP. El president Mariano Rajoy també ho sap i
no dissimula gens la poca simpatia
que té cap a Díez en les sessions de
control, en què destil·la fins i tot cert
menyspreu cap a la diputada basca,
a qui acusa sempre de demagoga.
Els analistes diuen que la fórmula que fa pujar com l’espuma UPyD
no té cap secret: fer política a partir
dels sentiments i dir les coses sense complexos. La seva acció política la marca l’agenda mediàtica. Una
de les frases que més repeteixen és
que “els polítics no són de fiar”.e

Toni Cantó i les seves
perles sobre els toros,
el català i les dones
Cada matí el diputat d’UPyD Toni
Cantó desitja un bon dia als seus
seguidors per Twitter, i a patir
d’aquí piula tot el que li passa pel
cap. És una autèntica estrella de
les xarxes socials i no precisament encimbellat pels fans de la
seva carrera artística, sinó pels
detractors de les seves paraules.
La primera gran pífia va ser dir
que “la majoria de les denúncies
per violència de gènere són falses”.
Va estar a punt de costar-li l’acta
de diputat i no va aprendre la lliçó.
En el debat del Congrés per declarar les corrides de toros Bé d’Interès Cultural va manifestar: “Ni els
toros ni la resta d’animals tenen
dret a la llibertat ni a la vida”.
L’última perla: “S’ha de posar límits a la immersió lingüística de la
mateixa manera que no es pot decidir que es permeti als pederastes
campar al seu aire”.
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ALARMA ALS ESTATS UNITS

De Boston a la derrota pel control
d’armes, la setmana negra d’Obama
Els atacs terroristes compliquen l’objectiu del president d’obtenir una reforma migratòria
Crònica

NÚRIA FERRAGUTCASAS
WASHINGTON

a captura del segon sospitós dels atacs de Boston
ahir a la matinada va posar fi a una massiva operació policial i a una setmana negra per a la presidència de
Barack Obama. La caça de Dzhokhar Tsarnaev, que va durar 22 hores
frenètiques, es va resoldre amb la
detenció gràcies a l’avís d’un veí de
Watertown. El jove de 19 anys
s’amagava dins de la seva barca i va
ser hospitalitzat en estat crític poc
després de ser detingut perquè havia perdut molta sang per una ferida que va rebre la nit abans, durant
una persecució i l’intercanvi de
trets amb la policia i en què va morir el seu germà gran, també sospitós, Tamerlan Tsarnaev.
“Ha estat una setmana dura –va
dir Obama des de la Casa Blanca
després de la detenció de
Tsarnaev–. Però un cop més hem
vist el caràcter del nostre país”. Tot
va començar dilluns amb les dues
explosions a la Marató de Boston,
que van causar tres morts i 170 ferits. L’endemà, enmig d’una creixent sensació d’inseguretat a tot el
país –afavorida per dues cartes amb
verí dirigides al president i a un senador–, Obama va patir una gran
derrota per a l’agenda del seu segon
mandat: la llei per restringir el control d’armes s’aprovava sense les esmenes per ampliar la verificació
d’antecedents per a tots els compradors d’armes ni la prohibició dels rifles d’assalt. Finalment, durant les
intenses investigacions per arrestar
els responsables dels atacs, va arribar una altra mala notícia al despatx
oval de la Casa Blanca. Una gran explosió en una planta de fertilitzants
va arrasar un petit poble de Texas,
i va causar 14 morts, 60 desapareguts i més de 200 ferits.
La setmana s’ha acabat, però queden molts interrogants oberts. Un
d’important és com els últims fets
afectaran el segon mandat d’Obama,
especialment un dels seus principals
objectius: la reforma migratòria.

L

Mal moment per a la llei
L’origen txetxè dels sospitosos
complica la reforma migratòria
L’origen txetxè dels presumptes autors dels atacs de Boston pot fer perillar la reforma del sistema d’immigració. De fet, l’atemptat terrorista,
que va eclipsar la presentació del
projecte de la llei de dijous, ha donat
munició als contraris de la reforma.
Asseguren que una flexibilització de

SENSE REFUGI

Fotografia tèrmica de la llanxa
on s’amagava Szhokhar
Tsarnaev a Watertown, on es
pot veure la silueta del seu cos.
MASSACHUSETTS STATE POLICE AIR WING / AFP

Investigació
L’FBIviatjarà
aTxetxèniaper
esbrinarsiels
germanstenen
vinclesamb
terroristes

la concessió de visats pot ser aprofitada per alguns ciutadans estrangers per entrar al país i fer mal. La
reforma semblava inevitable, ja que
els dos partits li donen suport, en
part, pel canvi d’opinió pública pel
que fa als sensepapers, però també
per l’augment de votants entre la
comunitat llatina: la més beneficiada d’un canvi legislatiu.

La investigació continua
Quins són els presumptes motius
dels germans Tsarnaev?
Les investigacions es concentraran
ara a explicar el perquè dels atacs de
Boston. Obama va afirmar dijous
que caldrà saber per què dos joves
que van créixer i van ser educats als
Estats Units van cometre presumptament l’atemptat terrorista. ¿És un
acte aïllat? Van rebre l’ajuda d’algú?

I si és així, de qui? La policia investiga la visita de Tamerlan Tsarnaev
a les Repúbliques russes de Daguestan i Txetxènia l’any passat. Els
agents de l’FBI viatjaran a la regió
per esbrinar si Tsaernaev tenia lligams amb grups extremistes.

Pressupost de Defensa
Com afectaran els atacs de Boston
a la política antiterrorista?
Després d’11 anys i mig dels atemptats de l’11-S, la fi de la Guerra de
l’Iraq i l’inici de la retirada de les
tropes a l’Afganistan, Obama havia
canviat la política antiterrorista del
país: de la guerra contra el terrorisme del president George W. Bush a
un lluita contra Al-Qaida amb l’eliminació dels seus líders a través
d’atacs amb drones. L’atemptat de
Boston podria canviar les coses. De

moment, el president rebrà, molt
probablement, pressions per aturar
les retallades en defensa que volia
dur a terme en els pròxims anys.

Cap canvi significatiu
Obama perd la batalla per
augmentar el control d’armes
La tragèdia de Newtown tampoc ha
aconseguit un canvi significatiu en
el control d’armes. El president ha
promès que seguirà la seva lluita,
però és molt poc probable que el
Congrés tiri endavant cap altra legislació. Haurà d’esperar a les eleccions legislatives del 2014, quan una
renovada cambra podria reprendre
una legislació per restringir l’accés
a les armes de foc. Obama, doncs,
haurà d’ajudar per obtenir una victòria del seu partit que es preveu
molt difícil.e

El jove Tsarnaev, sense dret a un advocat ni a guardar silenci
Les autoritats han decidit interrogar l’únic sospitós viu dels atacs de
Boston, Dzhokhar Tsarnaev, sense
llegir-li els seus drets a guardar silenci i a parlar amb un advocat, recollits en la llei Miranda, al·legant
l’excepció legislativa en els casos
d’amenaça a la seguretat nacional.
A més, la fiscal general de Massachusetts, Carmen Ortiz, va assegurar que no descarta demanar pena
de mort per al futur acusat.

La negació dels drets del jove
Tsarnaev, ciutadà nord-americà
des de l’any passat, ha estat criticada per alguns activistes. Afirmen
que només seria acceptable aplicar
aquesta excepció si l’FBI alertés
que hi ha amenaces “imminents”,
com ara noves bombes amagades
al voltant de Boston. Un cop dissipat aquest temor, diuen, privar-li
els seus drets és “inapropiat” i anticonstitucional.

Per contra, dos senadors republicans van demanar ahir considerar els casos relacionats amb terrorisme –com el del sospitós de
Boston– sota les lleis de guerra per
obtenir la informació necessària
per garantir la seguretat de la població i evitar futurs atacs. Això
voldria dir que Tsarnaev tindria el
mateix tracte que els presoners de
Guantánamo, detinguts sense càrrecs i sense data de judici.

internacional
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“Van demanar calma, però els trets eren molt a prop”
Els veïns de Watertown intenten tornar a la normalitat després de la captura de Dzhokhar Tsarnaev
Reportatge
CARLOS BETRIU
WATERTOWN (BOSTON)

atertown intentava
ahir despertar-se
amb la normalitat
d’un dissabte qualsevol. Les avingudes d’aquest suburbi de Boston presentaven un trànsit fluid de cotxes
i els seus habitants sortien al carrer
per passejar en família. Semblava
l’estampa d’un dia qualsevol si no
hagués estat perquè és on unes hores abans es va ferir i detenir a trets
Dzhokhar Tsarnaev, el jove txetxè
i segon sospitós de l’atemptat a la
Marató de Boston, que va cobrar-se
tres víctimes i més de 170 ferits.
Al bell mig de Franklin Street encara es palpava el rastre del tiroteig
de divendres a la nit. A partir del número 34, la policia encara tallava el
trànsit i era impossible arribar a la
llanxa aparcada al jardí de la casa, on
es va atrinxerar Tsarnaev.
Una trentena de curiosos i veïns
de la zona comentaven angoixats
l’onada de terror que havia paralitzat el barri divendres a la matinada,
quan la policia va confinar tot l’est

W

de Watertown i l’FBI els va ordenar
que no sortissin de casa. “Ens demanaven calma, paciència. Però
vam sentir trets molt a la vora”, explicava David Harrison, que viu a
dos blocs de la zona acordonada.
Els cossos de seguretat van “pentinar” el seu jardí a la recerca del sospitós o d’algun objecte que orientés
la investigació. Emocionat, el seu
fill interrompia el relat per explicar
amb uns gestos molt ben trobats
com els cossos de seguretat operaven a la zona.

Banquet de
celebració ahir
per als policies
de Boston
després de
capturar el
segon sospitós,
gentilesa
dels veïns de
Watertown.
KEVORK DJANSEZIAN / AFP

La família Harrison no va esperar-se ni un minut a sortir a fer un
volt pel jardí després que el governador de Massachusetts aixequés
el toc de queda a Watertown, tot i
que encara no s’havia capturat
Tsarnaev. “Va ser llavors quan vam
sentir un tiroteig que va durar uns
segons que van semblar una eternitat”, recordava. Un moment de pànic que es va rebaixar de seguida
amb la notícia de la captura. Ahir,
però, ja se sentien “tranquils i contents que cap membre del veïnat resultés ferit”.
Molts altres veïns també van rebre la visita dels cossos de seguretat.
Era l’FBI, que porta per porta insistia que en cap cas sortissin al carrer.
Les autoritats temien que el sospitós disparés contra el veïnat o que
agafés algun ostatge.
Tots ells declaraven ahir que la
tragèdia és “massa recent” per valorar com respondrà la comunitat a
aquest trasbals. De moment se senten “més segurs”. Tot i això, Katte
McEachern, que passejava ahir amb
roba esportiva pel barri acompanyada del seu marit i dues criatures,
assegurava que patia “pel futur dels
seus fills”.
Potser és massa d’hora per a una
reflexió profunda. Però ahir un ho-

me amb gorra dels Red Sox –l’equip
de beisbol de Boston– es va aventurar a extreure’n les seves primeres
conclusions. S’havia unit als curiosos amb l’afany d’entendre com dos
joves universitaris havien arribat a
atemptar contra els Estats Units.
Era el sociòleg Jack Porter, excatedràtic a la Universitat de Boston i investigador associat a Harvard. Tot i
que viu lluny de Watertown, havia
aprofitat que tenia amics a la localitat per fer un estudi sobre el terreny.
“Ni l’FBI sap on és Txetxènia”

Porter se sent afectat pel fet que dos
joves siguin, suposadament, els autors de la tragèdia a la Marató de
Boston. Opina que els Estats Units
no afronten el greu problema d’una
generació perduda: “Som capaços
d’oferir el millor als joves estrangers
que vénen a estudiar, però alhora es
desconeix i no s’investiga per quin
motiu alguns responen a aquestes
possibilitats amb odi i immoralitat
quan la societat nord-americana els
ha acollit i els ha donat el millor –deia–. És una estupidesa que cap mitjà d’aquí reflexioni sobre aquest problema”, afirmava categòricament. I,
segons ell, no serà “gens fàcil” resoldre-ho “quan ni l’FBI sap on és
Txetxènia”.e
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enbreu

Els equips d’emergència rescatant ahir una nena
que havia quedat atrapada sota la runa. AFP

Almenys 160 morts i
milers de ferits per un
terratrèmol a la Xina
ARA ❊ BARCELONA

Un sisme de 6,6 graus de magnitud
Un terratrèmol de 6,6 graus a l’escala Richter va
devastar ahir la província xinesa de Sichuan, i va
provocar almenys 160 morts i més de 6.700. Segons el Servei Geològic dels EUA, l’epicentre del
sisme va tenir lloc a 12 quilòmetres de profunditat
a prop de la ciutat Ya’an. La majoria de les morts
van concentrar-se a la ciutat de Lushan, on els
equips de rescat van treure 91 supervivents dels
enderrocs. Als pobles pròxims a l’epicentre gairebé tots els edificis de baixa alçada es van ensorrar.
Més de 7.500 soldats de l’Exèrcit Popular d’Alliberament xinès i destacaments de les forces aèries
van arribar a la zona afectada per participar en les
tasques de rescat i ajudar les víctimes. El primer
ministre xinès, Li Keqiang, va viatjar per supervisar les operacions d’emergència i el president, Xi
Jinping, va demanar a les autoritats que no escatimin cap tipus d’esforç i prioritzin el rescat de les
víctimes. El ministeri d’Afers Civils va enviar a la regió 30.000 tendes de campanya i 50.000 mantes,
per donar assistència als ferits i desplaçats.

Una regió ja devastada el 2008
L’epicentre va situar-se a la falla de Longmen, la mateixa zona on el 2008 va produir-se un fort terratrèmol de 8 graus que va provocar 90.000 víctimes. En
aquesta zona entren en fricció les plaques tectòniques índia i asiàtica, que des del 1900 han originat
més de dotze terratrèmols amb una magnitud superior als 5 graus a l’escala de Richter.

Les assistències mèdiques i l’exèrcit atenent ahir un
home ferit per l’intens terratrèmol a Lushan. REUTERS

Berlusconi va apadrinar ahir la reelecció d’un excomunista per sortir d’un bloqueig de 3 dies. A. BIANCHI / REUTERS

Berlusconi i Bersani reelegeixen
Napolitano president d’Itàlia
L’excomunista octogenari aconsegueix unir dreta i centreesquerra
Cop de timó imprevist a Itàlia. L’esquerra de Pier Luigi Bersani i la
dreta de Silvio Berlusconi s’han reconciliat en temps rècord per reelegir Giorgio Napolitano cap d’estat.
Beppe Grillo s’hi rebel·la.
SANDRA BUXADERAS
ROMA

Fa poc més de 24 hores Itàlia semblava que estava a punt d’estimbar-se en un precipici, amb una esquerra dessagnada per la desunió
interna i que el dia abans havia
trencat tots els ponts amb la dreta de Silvio Berlusconi per a l’elecció del president de la República.
Ahir al vespre, en canvi, dreta i esquerra s’unien inesperadament
per atorgar les regnes del país, novament, a l’actual cap d’estat.
Aquesta decisió podria finalment
desbloquejar la formació d’un govern, després que dilluns a la tarda
Napolitano juri el càrrec.
És el primer cop en la història de
la República italiana que un president és reelegit. Napolitano està
acostumat, a més, a obrir camins,
perquè és el primer dirigent provinent del Partit Comunista que arriba a cap d’estat. El 2006 va ser escollit gràcies a 543 vots provinents sobretot del centreesquerra. Ahir
l’excomunista rebia també el suport de la dreta, un altre fet inèdit.
En total, aconseguia 738 vots, que
venien de les files del Partit Demòcrata (PD) de Pier Luigi Bersani, del
Poble de la Llibertat (PdL) de Berlusconi, de l’Elecció Cívica de Ma-

rio Monti, de la Lliga Nord de Roberto Maroni i de representants de
regions d’Itàlia.
El Moviment 5 Estrelles de Beppe
Grillo,encanvi,vamantenirfinsalfinal la candidatura del jurista d’esquerresStefanoRodotà,quevaobtenir 217 vots, gràcies, també, a vots de
l’aliat de Bersani, el partit Esquerra,
Ecologia i Llibertat de Nichi Vendolaialgunsvotsdesconeguts–elvotés
secret–. Al vespre Grillo assegurava
al seu blog que la reelecció de Napolitano és “un cop d’estat” perpetrat
per quatre persones: “Napolitano,
Bersani, Berlusconi i Monti, que
s’han trobat en un saló”. I per això va

Resposta
Beppe Grillo es rebel·la contra
una reelecció inèdita que
considera un “cop d’estat”
anunciar que pujava a la seva autocaravana per anar a Roma a protestar
i va demanar que “milions de persones”l’imitessin,enelquevaserbatejatpelsmitjanscomunamarxasobre
Roma, en al·lusió a la mobilització
feixista del 1922. Però el seu candidat, Rodotà, demanava respecte per
la llei. Hores després Grillo anunciava que no arribaria a temps per a la
mobilització nocturna.
Molt diferent va ser el to de l’octogenari Napolitano. Després de ser
reelegit, comentava: “Espero que en
les pròximes setmanes tothom sàpiga complir els seus deures per reforçar les institucions de la Repúbli-

ca. Hem de mirar als problemes
d’Itàlia, dels italians, i a la imatge i al
rol institucional del nostre país”.
Napolitano, que aviat farà 88
anys, havia dit sempre que no volia
repetir. Ara bé, el dia abans Berlusconi va insistir en la seva candidatura després de quatre votacions
fracassades per nomenar cap d’estat. En les primeres s’havia dissolt
l’opció pactada per dreta i esquerra, Franco Marini, i en les segones,
l’opció de l’ex primer ministre
d’esquerres Romano Prodi llançada per Bersani, contestada per Berlusconi. Totes dues opcions havien
quedat rebentades per nombrosos
dissidents del Partit Demòcrata,
davant de les quals Bersani havia
anunciat que dimitiria un cop Itàlia tingués un nou cap d’estat. Ahir
al matí el debilitat dirigent d’esquerres va decidir que Napolitano
era l’opció que necessita el país.
Camí d’una gran coalició?

Amb l’inesperat cop de timó, Itàlia
podria tenir un nou govern d’aquí
pocs dies i acabar amb el bloqueig
polític que ha viscut d’ençà que les
eleccions del 24 i 25 de febrer van
formar tres grans blocs gairebé amb
el mateix poder: el de Bersani, el de
Berlusconi i el de Grillo. Napolitano
ja té un equip i dimarts podria iniciar consultes amb els partits. Les
principals apostes s’inclinen per
una personalitat de prestigi com a
primer ministre, així com “deu savis” provinents de l’àrea del PD i del
PDL. Sempre que Itàlia no depari
noves sorpreses.e

ara DIUMENGE, 21 D’ABRIL DEL 2013

PUBLICITAT 23

24

internacional

DIUMENGE, 21 D’ABRIL DEL 2013

ara

CIMERA A ISTANBUL

OBSERVATORI D’EUROPA

PERIODISTA

Alemanya rebutja
entregar armes
als rebels sirians

‘There is no alternative’

ARA

CARME COLOMINA

ls opositors a Margaret
Thatcher l’anomenaven
Tina, no pas com a abreviació afectuosa del seu
nom sinó per les inicials
de l’eslògan amb què imposava la
seva agenda privatitzadora: There is
no alternative. El mateix missatge
que utilitza avui el comissari europeu de Finances, Olli Rehn, per
aferrar-se a l’austeritat. “No veig
cap marge de maniobra per abandonar el camí de la consolidació pressupostària”, declarava en una entrevista recent. També la cancellera
Angela Merkel s’ha passat els últims
dos anys explicant als alemanys que
no hi havia més alternativa que rescatar els endeutats veïns del sud.
L’argument trontolla. Les urnes
italianes van rebutjar amb contundència el dictat de Brussel·les, i els
alemanys reneguen de les transferències als països més endeutats.
Acadèmics europeus i nord-americans s’enfronten sobre els efectes
de l’austeritat en la recuperació econòmica. La directora gerent de
l’FMI, Christine Lagarde, ha demanat a la Unió Europea que rebaixi
una mica la pressió si vol que alguns
d’aquests països obligats a retallar
puguin tornar a créixer. I a Berlín
naixia, diumenge passat, una Alternativa per Alemanya, el nou partit
que vol trencar el tabú de sortir de
l’euro per retornar al marc i reclama
acabar immediatament amb tots els
rescats europeus.

E

Tecnòcrates contra l’euro

A Angela Merkel se li ha obert un
front intern. Una “revolta dels tecnòcrates” alemanys –segons l’analista Mark Leonard–, perquè aquesta nova força es nodreix d’economistes, acadèmics, advocats, em-

presaris i periodistes. Dos terços
dels seguidors que han firmat en favor del nou partit són llicenciats
universitaris. L’establishment euroescèptic agafa embranzida.
A Alemanya “són els professors
del 1968 i no pas els seus alumnes
els que han decidit revoltar-se”, ironitzava un periodista del setmanari
Der Spiegel. Una enquesta publicada a principis de mes assegurava
que el 24% dels alemanys estarien
disposats a votar un partit euroescèptic. La desconfiança en la moneda única, però, és anterior a la crisi.
No ha estat fins ara que s’ha fet
públic el contingut d’una entrevista que un periodista alemany va fer
a l’excanceller Helmut Kohl l’any
2002 per a la seva tesi doctoral. En
aquella conversa, el pare de la reu-

Un militant del
nou partit
euroescèptic
alemany,
Alternativa per
Alemanya,
durant el
primer congrés
de la formació
el 14 d’abril a
Berlín. FABRIZIO
BENSCH / REUTERS

nificació alemanya admetia que
“mai” hauria pogut “guanyar un
referèndum” sobre l’euro i per
això va optar per actuar “com un
dictador” per imposar una unió
monetària que per a ell suposava “la irreversibilitat del projecte europeu”. Kohl fins i tot confessava que no va voler cedir el
poder al seu popular ministre de
l’Interior, Wolfgang Schäuble
(l’actual responsable de Finances de Merkel), perquè “no era
un afer per a nouvinguts; calia
algú amb plena autoritat”.
L’hora de Schäuble és ara.
Berlín és avui el poder hegemònic que imposa a tota la Unió rigor pressupostari contra la crisi
de l’euro. Sense admetre debat ni
alternatives.

BARCELONA. El ministre d’Afers
Exteriors alemany, Guido Westerwelle, va mostrar-se ahir totalment escèptic sobre la possibilitat
d’oferir ajuda militar a l’oposició
siriana. Minuts abans de l’inici a Istanbul de la cimera de ministres
del Grup d’Amics de Síria, Westerwelle va afirmar que “Alemanya
és contrària al lliurament d’armes
als rebels sirians perquè preocupa
que puguin caure en mans equivocades, és a dir, en mans d’islamistes radicals”.
La conferència en què participen
11 països –els EUA i països àrabs i
europeus– té com a objectiu buscar
un consens amb la Coalició Nacional Siriana sobre quin tipus d’ajuda
cal prestar als rebels. França i el
Regne Unit són els dos països occidentals que fins ara s’han mostrat
més favorables a armar l’Exèrcit Sirià Lliure (ESL). Westerwelle va remarcar l’aposta de Berlín per “una
solució pacífica i sostenible que
permeti una arrencada democràtica del país”.

L’ESL es desmarca d’Al-Nusra

El cap militar de l’Exèrcit Sirià
Lliure, Salim Idris, va confirmar
ahir que les brigades rebels sota el
seu control no mantindran cap tipus de relació amb Jabhat al-Nusra, grup jihadista vinculat a Al-Qaida. Aquesta és la principal exigència d’Occident per començar a lliurar armament –principalment
armes antitanc i antiaèries– al
principal grup armat opositor. Oficialment, tota l’ajuda facilitada als
rebels fins ara per països occidentals ha estat no letal. Aquesta mateixa setmana Washington va
anunciar que planeja oferir a l’ESL
equips de suport al camp de batalla,
com armilles antibales i ulleres de
visió nocturna, per valor de 100 milions de dòlars.e
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COMERÇ

L’‘outlet’ trenca
l’idil·li del Govern
amb els botiguers
La cohesió contra la llei d’horaris de
Madrid es dissol pel nou equipament
Els comerciants i el Govern, units en
la defensa de la llei d’horaris catalana, topen per primer cop per culpa
de l’outlet de Viladecans. L’executiu
ha abanderat el projecte tot i reconèixer que no és el “model”.
DANI SÁNCHEZ UGART

Els enemics comuns
uneixen. I els representants del petit comerç i el Govern des de l’estiu
que parlaven amb una sola veu contra un enemic comú: la llei d’horaris
liberalitzadora del govern espanyol
aprovada aquest estiu i que escombra l’essència de la normativa catalana. Des de l’aprovació del decret
comercial del govern de Mariano
Rajoy, botiguers i Generalitat havien conformat un bloc comú sense
pràcticament cap fissura. Fins a
aquesta setmana.
L’outlet que el departament de
Territori i l’empresa inversora espanyola Neinver han anunciat que
es construirà a Viladecans abans del
2016 ha aixecat les ires dels botiguers: “Indignant”. “Una barbaritat”. “No és positiu per a ningú”.
Amb aquesta contundència descriuen a l’ARA el projecte tres representants dels comerciants catalans
–Vicenç Gasca, president de Barcelona Comerç, Javier Cottet, president de Barna Centre, i Miquel Àngel Fraile, secretari general de la
Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), per aquest ordre.
I les ires dels comerciants es dirigeixen al Govern, l’impulsor del
projecte a través de l’Incasòl, després de la constatació del fracàs de
Delta BCN, el parc aeroespacial que
havia d’atreure a la capital catalana
empreses del sector aeronàutic.

BARCELONA.

“No és el més correcte que l’Incasòl
decideixi vendre uns terrenys industrials per a un projecte així”, explica Fraile.
El mateix govern d’Artur Mas va
legislar per prohibir desenvolupaments comercials com el que es farà a Viladecans a la vegada que negociava amb Neinver la implantació
de l’outlet. El primer govern d’Artur
Mas va eliminar una clàusula de la
llei d’equipaments comercials del
tripartit que permetia la construcció de centres comercials en zones
frontereres a àrees ja urbanitzades.
L’outlet de Viladecans va obtenir llicència gràcies a aquesta clàusula,
només uns dies abans que s’eliminés. “Pensàvem que aquest perill
estava neutralitzat”, explica Gasca,
clarament sorprès per la notícia.
“No lliga”, afegeix Fraile.
L’argument dels botiguers és que
el nou equipament eliminarà més
ocupació amb el tancament de petits comerços a la zona del Baix Llobregat dels que crearà. Els seus impulsors xifren la creació d’ocupació
en un miler de persones, una sisena part de tots els aturats que hi ha
a Viladecans.

Sorpresa
Els botiguers
no esperaven
anuncis de
nous grans
equipaments
comercials
Sintonia
’Outlet’ a
banda, el
govern de CiU
és pròxim a
les tesis dels
botiguers

DEMANDA ESTRANGERA

Els botiguers diuen que restarà
negoci als botiguers del Baix
Llobregat, però els impulsors
creuen que, com a La Roca, la
demanda vindrà de fora. C. CALDERER

Puig, que és responsable de la política comercial del Govern, ha dit
que “no és el model” que l’executiu
impulsa.
La desavinença torna a obrir la
capsa de Pandora sobre les polítiques protectores del petit comerç.
Fa uns mesos l’Autoritat Catalana
de la Competència va alertar que
aquest model és “contraproduent” i
té limitacions “injustificades”, en
un estudi que va ser durament censurat pel conseller Puig, sempre
pròxim a les tesis dels botiguers. Alguns experts, com José García Montalvo, professor d’economia de la
Universitat Pompeu Fabra, defensen que “la pressió dels botiguers ha
desembocat en una política massa
restrictiva del Govern”. Segons

Alineats amb Puig

Les tesis dels botiguers, però, no són
del tot oposades a les de l’executiu.
Tot i que finalment el nou centre comercial es construirà, el Viladecans
The Style Outlets, el nom amb què
es batejarà l’equipament, no és vist
amb bons ulls per tots els consellers.
Mentre que el responsable de firmar l’acord amb Neinver, el conseller de Territori, Santi Vila, ha defensat aquesta setmana que es tracta d’un projecte “cohesionador”, el
titular d’Empresa i Ocupació, Felip

l’economista, això pot provocar que
es perdin inversions i, en canvi, no
té cap efecte positiu: “Les empreses
que tanquin haurien tancat igualment si no són eficients”.
Altres experts, però, consideren
que la protecció especial als petits
botiguers està justificada. És el cas
de Jaume Llopis, professor de l’escola de negocis Iese, que considera
que “el teixit del comerç detallista
és molt important i necessita protecció especial a Catalunya”, tot i
que assenyala la liberalització d’horaris i no tant l’obertura de nous
centres comercials com a principal
amenaça per al petit comerç: “Un
botiguer que treballi sol no contractarà ningú per obrir més hores, perquè no pot”.e

Les vendes dels comerços de Barcelona segueixen caient, tot i que menys
D.S.U.
BARCELONA. Mentre es projecta un

nou macrocomplex comercial de
25.000 metres quadrats al Maresme, a la ciutat de Barcelona –com a
tot Catalunya– els comerciants cada cop venen menys. Segons un estudi de l’escola de negocis Esade
elaborat en col·laboració amb la
Fundació Barcelona Comerç, que
agrupa 10.000 establiments de la
ciutat, la facturació dels comerços

minoristes a la capital catalana, que
és un dels punts que més bé ha resistit la caiguda del consum gràcies al
turisme, va caure un 3% durant el
primer trimestre de l’any.
Els autors de l’estudi, presentat
aquesta setmana, destaquen, però,
que el ritme de caiguda de les vendes s’ha frenat respecte a trimestres
anteriors. De fet, en el mateix període del 2012 la facturació comercial a Barcelona va caure més del doble, un 7,5%. “Som lluny de poder

Reducció
La facturació
cau un 3%,
menys de la
meitat que
fa un any

parlar d’una recuperació positiva
del consum, però les dades dels últims trimestres i especialment les
d’aquest inici d’any reflecteixen una
moderació en la caiguda de les vendes i una certa estabilització en la
facturació”, explica l’autor de l’estudi i professor d’Esade, Josep-Francesc Valls.
Però tot i que s’hagi moderat cal
tenir en compte que cada caiguda
de les vendes és una reducció de la
facturació global, més en un sector

que acumula dades negatives de
manera ininterrompuda des de
l’inici de la crisi.
L’estudi també detecta que els
compradors cada cop concentren
les seves compres al final de la setmana –de dijous a dissabte–. L’índex s’elabora a partir d’un qüestionari trimestral a 500 comerços
dels principals eixos comercials de
la capital catalana, que van des de
l’alimentació fins a l’oci o el parament de la llar.e

economia

ara DIUMENGE, 21 D’ABRIL DEL 2013

Cronologia

Pinzellades de
liberalització abans de
l’“agressió” de Madrid

13/01/2011

Mas-Colell aposta per obrir
més hores
El govern d’Artur Mas va legislar
a gust dels comerciants eliminant la llei que permetia fer nous
centres fora de les ciutats, però
alguns consellers han fet enfadar
els botiguers, com el d’Economia, Andreu Mas-Colell, que el
2011 va dir que és “bo que hi hagi botigues obertes a mitjanit”.

Empreses com Privalia i Mango fa anys que van obrir ‘outlets’
Reportatge
D.S.U.
BARCELONA

El decret de liberalització dels
horaris comercials del govern de
Mariano Rajoy va aturar els
plans del govern català de fer una
nova llei. Va servir, però, per unir
comerciants i executiu en contra
de la nova norma, que van considerar una “agressió” al model comercial català.

16/04/2013

El primer ‘parc temàtic’
dels descomptes

Fora estocs: la solució
original

15 anys de La Roca Village,
enfocat a públic estranger
Un dels centres comercials que més
van contribuir a implantar el model
outlet a Catalunya va ser La Roca Village, a la Roca del Vallès. Propietat
del grup britànic Value Retail, el
centre, inaugurat fa prop de 15 anys,
marca caràcter propi perquè ven
marques “de luxe”, segons la mateixa companyia, que ha registrat el
concepte chic outlet shopping per definir el model de negoci dels nou out-

De les oportunitats d’El Corte
Inglés a les botigues de Mango
Tot i el bon moment que viuen ara,
el concepte original d’outlet segueix sent la fórmula de les marques per desfer-se dels estocs de
temporades passades. El Corte Inglés ha passat de vendre els estocs
als seus propis centres a obrir botigues d’oportunitats. Inditex, per
exemple, ha creat Lefties, una línia
de negoci pròpia per als seus outlets, a què també han incorporat

Mena vol que al centre
de les ciutats s’obri els festius
L’aleshores conseller d’Empresa
i Ocupació, Francesc Xavier Mena, també va fer una pinzellada
en el discurs de la liberalització
el 2011 que no agrada al petit comerç, i va anunciar que preparava una llei d’horaris més flexible
i que preveia l’obertura en festius als centres de les ciutats.

13/07/2012

El govern espanyol liberalitza
horaris

Sòl
Els botiguers
no veuen clar
que el Govern
hagi venut els
terrenys per a
l’‘outlet’

Un model de descomptes arrelat
a Catalunya i consagrat per la crisi

ls outlets saben conviure
molt bé amb la crisi. Són
un model anticíclic, perquè van fortament associats al descompte. El
concepte outlet no és nou a Catalunya, però fins i tot abans que importéssim de l’anglès la paraula, ja hi
havia botigues de fora de temporada, d’estocs o de saldos, sobretot
dels fabricants locals, però també de
grans magatzems, com El Corte Inglés i la seva secció d’oportunitats.
“Van sorgir abans de la crisi per donar sortida a aquests estocs”, explica el professor de l’escola de negocis
Iese Jaume Llopis.
Tot i que no és res nou, la crisi i el
canvi de tendències de consum han
ajudat a impulsar aquest model.
“Amb la crisi, els outlets s’han convertit en botigues low cost”, que entronquen a la perfecció “amb el
canvi d’hàbits de consum de la gent,
que cada cop més se’n va cap als
productes barats”, explica Llopis.
Però, tot i això, no seran una moda
passatgera. Segons el professor, “és
un model de futur”, perquè aquest
canvi d’hàbits en els compradors
“ha arribat per quedar-se i, tot i que
la situació millori, molts compradors pensaran que els compensa
l’estalvi encara que el producte no
sigui de l’última temporada”.

02/03/2011

L’‘outlet’ refreda les relacions
del Govern amb els botiguers
La sintonia absoluta entre Govern i comerciants s’ha vist interrompuda per l’anunci d’obertura del nou outlet de Viladecans,
que no ha agradat gens a les patronals ni a les associacions de
botiguers. Al Govern tampoc no
hi ha unanimitat sobre si el nou
equipament és bo per al sector.
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La Roca Village es va implantar a Catalunya fa gairebé 15 anys amb un
model de negoci enfocat al turisme de compres. CRISTINA CALDERER

lets que té a tot el món. Un portaveu
de l’empresa explica que el concepte de La Roca Village està, doncs,
molt enfocat al públic estranger –el
60% dels compradors són turistes–
i que el seu model de negoci és diferent del de Neinver, l’empresa impulsora del nou complex de Viladecans. “Qualsevol anunci de nova inversió i creació de llocs de treball és
bo per a l’economia del país, per al
territori i per accelerar el consum”,
asseguren.

moda low cost. A casa nostra, empreses com Mango fan servir els
outlets des del 1988. Precisament
aquest any la companyia de moda
va ampliar la seva nau de la Roca
del Vallès (fora de La Roca Village),
que és l’outlet més gran dels 100
que té repartits per tot el món.

Internet, els ‘outlets’ i la
crisi: el triangle de l’èxit
Catalunya, capdavantera en els
descomptes 2.0
El model outlet ha trobat un gran
aliat a internet, i una empresa catalana, Privalia, que va néixer el
2006 a Barcelona, ha trobat en
aquesta fórmula de negoci el seu
èxit i és líder a tots els països on
opera. L’empresa ven productes de
fora de temporada de marques reconegudes en campanyes que duren només uns dies. En només sis
anys l’empresa ha assolit una facturació de 422,5 milions d’euros,
amb creixements vertiginosos cada any –el 2012 l’increment de les
vendes va ser del 32%– gràcies a la
internacionalització.e

economia
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RETALLADES

El dogma econòmic europeu té peus de fang
El cas dels Excels no qüestiona necessàriament les polítiques d’austeritat, sinó les regles que les guien
Anàlisi

QÜESTIONAT

La UE ha basat les seves idees
pro austeritat en un informe
del reputat economista Ken
Rogoff. Ara s’ha demostrat que
estava mal fet. JEON HEON-KYUN / EFE

ÀLEX FONT MANTÉ
BARCELONA

en Rogoff és un prestigiós economista nordamericà, famós principalment per dos motius. El primer és que va
ser l’economista en cap del Fons
Monetari Internacional entre el
2001 i el 2004. El segon és que ell va
redactar, juntament amb l’economista d’origen cubà Carmen Reinhart, un estudi que molt sovint ha
servit per justificar acadèmicament
les polítiques pro austeritat que
s’han aplicat a Europa. Per resumirho ràpidament, Rogoff argumenta al
seu informe que l’economia d’un país es veu perjudicada –i per tant,
creix menys– quan el deute públic
supera el 90% del seu PIB, justament el nivell que Espanya està a
punt de superar. Però aquesta setmana un modest estudiant d’econòmiques ha desmuntat aquesta teoria
i n’ha deixat en evidència els errors.
Des de fa mesos existeix una batalla entre experts sobre els efectes
de les retallades en l’economia.
L’FMI tradicionalment ha estat
abanderat de l’austeritat, però els
seus actuals dirigents creuen que
cal ser menys dogmàtics. Christine
Lagarde, directora gerent del Fons,
ha defensat aquesta mateixa setmana que Europa hauria d’afluixar la
pressió a Espanya perquè segueixi
retallant. Però el debat el va iniciar
Olivier Blanchard, l’economista en
cap de l’FMI, quan a l’octubre va
alertar que l’austeritat és més perjudicial per al creixement del que
havia cregut inicialment i ho argumentava amb un càlcul matemàtic.
Aquesta nota de Blanchard va
obrir una batalla amb la Comissió
Europea, que, després de creuar-se
públicament diversos retrets amb
l’FMI, va recórrer a l’informe de Rogoff per defensar les seves tesis: “És
àmpliament reconegut, partint de
seriosos estudis, que quan el nivell
de deute públic supera el 90% [del
PIB] això tendeix a tenir un impacte negatiu sobre el dinamisme econòmic, cosa que es tradueix en un

K

dèbil creixement econòmic durant
molts anys”, va escriure Olli Rehn,
vicepresident econòmic de la Comissió Europea, en una carta que va
enviar a tots els ministres de Finances europeus, a més de Christine
Lagarde, i Mario Draghi, president
del BCE. Aquesta carta es va enviar
el 13 de febrer. Però és que, a més,
l’estudi de Rogoff ha estat citat reiteradament en gairebé tots els informes macroeconòmics que la Comissió Europea ha presentat cada
sis mesos des del 2010.

Frontera
Brussel·les ha
agafat molt
sovint el límit
del 90% de
deute com a
referència

La irrupció de Thomas Herndon

Aquesta setmana un jove estudiant
de 28 anys, Thomas Herndon, ha publicat un altre estudi en el qual es
desmunten aspectes claus de l’informe de Rogoff i Reinhart. El més sorprenent, però, és que el principal error d’aquestes dues autoritats acadèmiques és que van escriure malament les fórmules a l’Excel, el
programa informàtic que van utilit-

zar per als càlculs. Als professors que
van tutelar l’estudi de Herndon els
va costar de creure que la descoberta fos real. “Vaig pensar: d’acord, és
un estudiant, ha d’estar equivocat.
Ells són economistes eminents i ell
és un estudiant”, va explicar a
l’agència Reuters Robert Pollin, un
dels professors, que va estar qüestionant els resultats repetidament
fins que va veure que Herndon tenia
raó. Finalment, Rogoff i Reinhart
han admès els seus errors, tot i que
neguen que això afecti substancialment els resultats obtinguts.
La qüestió, ara, és si aquesta troballa pot afectar en alguna cosa el
debat entre partidaris i detractors
de l’austeritat. Al cap i a la fi, el problema financer més urgent que té
Espanya no és només el seu nivell de
deute, sinó els elevats interessos
que es paguen per aquest deute. És
aquest segon factor el que dificulta
la sostenibilitat financera més que
no pas el nivell de deute per ell ma-

teix. Al cap i a la fi, l’economia alemanya té un deute molt semblant a
l’espanyola (81% del PIB) i ningú es
qüestiona la sostenibilitat de les finances germàniques. Això sí: més
enllà del límit del 90%, el creixement del deute espanyol (que s’ha
disparat des del 36% d’abans de la
crisi al 87% al febrer) probablement
tampoc contribueixen a generar
confiança.
El cas de l’estudi de Rogoff, però,
plantejarà dubtes sobre la credibilitat de les polítiques europees, que
els crítics han acusat de dogmàtiques i basades en criteris no sempre
ben fonamentats. Encara mai s’ha
acabat de saber per què la UE estableix que el dèficit ha de ser inferior
al 3%. Alguns asseguren que així es
va decidir només perquè era una xifra rodona i fàcil de recordar. Però
aquesta és una altra història.e
LLEGIU A DEBAT L’ARTICLE DE PAUL
KRUGMAN SOBRE AQUESTA QÜESTIÓ

Alemanya avala que els dipòsits assumeixin part del cost dels rescats futurs
ARA
BARCELONA. El ministre de Finan-

ces alemany, Wolfgang Schäuble, va
explicar que el rescat de Xipre serà
el model de possibles rescats bancaris futurs a l’eurozona. El responsable econòmic del govern de Merkel
va justificar que els clients de bancs
que tinguin dipòsits “no assegurats”
hauran d’assumir part dels costos
de les crisis que es puguin produir.
Així, Schäuble opina de la mateixa manera que el president de l’Eu-

rogrup, l’holandès Jeroen Dijsselbloem. En declaracions al setmanari Wirtschaftswoche, el titular de Finances alemany va assenyalar: “En
l’essencial, Dijsselbloem ha estat
criticat de manera injusta, i no per
la meva part”.
Schäuble va argumentar que “la
participació d’accionistes, propietaris de bons subordinats i després
de dipositants no assegurats, ha de
ser la norma” en cas d’una caiguda
d’un banc. En cas contrari, “els
bancs aconseguirien grans benefi-

Optimisme
Espanya
preocupa
menys l’FMI,
segons De
Guindos

cis amb negocis arriscats, però en el
cas d’una fallida les pèrdues es carregarien sobre tota la societat”, informa Efe. “Això no pot ser”, va sentenciar al setmanari alemany.
El ministre seguia ahir amb els
seus col·legues de Finances a
Washington, en la reunió de primavera del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, on va poder escoltar el discurs del secretari general
del’OCDE,JoséÁngelGurría,enquè
esvareferira“larenovadaexuberància”delsmercatsfinancers.Gurríava

advertir que “els bancs segueixen tenint una dependència excessiva de la
intermediació i els derivats”.
Per la seva banda, Jeroen Dijsselbloemvaparlardelqueconsiderauna
mala interpretació sobre l’èmfasi en
la reducció del dèficit. Va afegir que
l’ajust no serà tan estricte el 2013. El
ministre d’Economia espanyol, Luis
de Guindos, es va mostrar optimista
i va remarcar que la situació d’Espanya preocupa menys que fa un any, i
que el focus és ara el creixement del
conjunt europeu.eu.
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FESTES POPULARS
TRET DE SORTIDA

La temporada de correbous
a les Terres de l’Ebre va viure
ahir el primer espectacle a la
festa de Sant Jordi d’Aldover
(Baix Ebre). TJERK. VAN DER MEULEN

Correbous sota la llei
Arrenca a les Terres de l’Ebre la temporada d’espectacles taurins, la primera amb el nou reglament
Partidaris i detractors dels correbous discrepen sobre el nou reglament. Les penyes taurines el veuen
bé i els col·lectius animalistes el
consideren una via per perpetuar
uns espectacles que volen abolir.
MIQUEL JORDÀ

“Això ha estat una
evolució i, amb aquest reglament,
arribem a l’última fase. Ara ja tenim
un marc jurídic definit per regular
tots els aspectes d’aquesta tradició”. Ho diu Xavier Pallarès, delegat
de la Generalitat a les Terres de
l’Ebre. La Generalitat va aprovar el
9 d’abril el reglament que regula la
festa dels correbous i desenvolupa
els principis que marca la llei aprovada al Parlament l’octubre del
2010. L’objectiu de la normativa,
segons Pallarès, “és garantir la seguretat dels participants i els espectadors, així com la protecció
dels animals”. Els mateixos principis que tenia el manual de bones
pràctiques que les agrupacions i penyes taurines van dissenyar el 2005
i que ha servit de base per a aquest
paquet normatiu de la Generalitat,
que passa a regular l’activitat.
Aquest origen autoregulador és
un dels principals arguments dels
col·lectius animalistes per criticar
el text. Aïda Gascón, d’AnimaNaturalis, creu que “és un vestit a mida
per a les penyes”. “Durant l’elaboració de la llei, el Govern va ser opac
a les nostres opinions. Després, amb
el reglament, ens van convocar a re-

TARRAGONA.

unions, però les nostres propostes
no s’han escoltat”, diu. Els protaurins, en canvi, veuen amb satisfacció el reglament, “perquè normalitza l’activitat i deixa clar què es pot
fer i què no es pot fer”. “Ja estàvem
aplicant el nostre manual de bones
pràctiques, però és positiu que el
marc regulador tingui rang legal”,
defensa Ximo Martí, portaveu de
l’Agrupació de Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de l’Ebre.
Els animalistes, partidaris d’abolir aquesta tradició, molt arrelada a
les Terres de l’Ebre, consideren que
la protecció dels animals no és prou
explícita al reglament. “Hem constatat que les puntades de peu al morro dels bous, el llançament d’objectes o altres maltractaments són habituals”, explica Gascón, que critica que “aquestes conductes quedin
impunes per falta de concreció”. Un
punt de vista del qual discrepa Ximo
Martí, que assegura que les mateixes penyes vetllen pel respecte als
bous, un dels principals punts del
seu manual de bones pràctiques.
Un altre dels elements polèmics
és la participació dels menors de 14
anys. Segons el reglament, quan
l’espectacle té lloc en una plaça de
bous, no poden ser a l’arena i s’han
de limitar a ser espectadors des de
les grades. Però en el cas dels nombrosos correbous que es desenvolupen als carrers dels pobles de les
Terres de l’Ebre, el reglament es limita a prohibir la “participació activa” dels menors. Aïda Gascón,
d’AnimaNaturalis, creu que el ter-

Partidaris
Els protaurins
creuen que
el reglament
normalitza
l’activitat dels
correbous
Detractors
Els crítics
recelen
de punts
com el nivell
de protecció
dels animals

me “és un concepte ambigu per curar-se en salut”. “La participació de
menors és molt comuna i ens temem que, sota el paraigua d’aquest
reglament, els menors continuaran
corrent al voltant dels bous i no en
seran senzillament espectadors”.
Els protaurins, en canvi, tenen clar
quin és el criteri: “Per participació
activa entenem que els menors no
es podran agafar a la corda dels
bous, però no podem prohibir que
corrin pel carrer”, explica Martí.
Per vetllar pel compliment
d’aquests objectius, el reglament
preveu un règim sancionador per a
les males pràctiques, que preveu
multes que van dels 50.000 als
150.000 euros. El delegat de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Xa-

Uns espectacles que
no s’escapen de la crisi
Una de les pors dels col·lectius
animalistes és que el reglament
dispari el nombre de correbous
perquè el text inclou el concepte
de tradicionalitat, que preveu que
qualsevol poble que acrediti que
n’ha fet anteriorment pugui tornar a organitzar-ne. Però la paradoxa és que l’actual escassetat de
recursos dels ajuntaments ha provocat que aquests espectacles hagin anat a menys. El 2011 se’n van
organitzar més de 220, el 2012 van
caure a 183 i la davallada s’accentuarà enguany.

vier Pallarès, assegura que seran
“estrictes en l’aplicació del reglament i si hi ha casos en què s’ha de
sancionar” ho faran. Des de l’any
2008, però, el 99% de les de denúncies presentades pels col·lectius animalistes contra espectacles taurins
han estat arxivades perquè no s’ha
detectat cap irregularitat. De les set
que es van presentar l’any passat només dues continuen en tramitació,
inclosa la relacionada amb l’accident en què un aficionat va perdre la
vida a la plaça de bous de Deltebre.
Amenaces i agressions

Els col·lectius animalistes qüestionen la “poca predisposició de la Generalitat a tramitar els expedients”
i alerten que les seves denúncies
han anat a menys perquè cada cop
els pobles i les penyes són “més hostils” quan els veuen en un correbou
per fer-hi la seva funció de control,
explica Aïda Gascón. Detalla que
graven els correbous “per demostrar que s’incompleixen les normes”, però que han “patit amenaces
i agressions” i que l’any passat els
van “trencar dues càmeres”.
Des de les penyes taurines Ximo
Martí atribueix aquestes situacions
al fet que hi van i s’amaguen: “Diuen
que són d’una productora audiovisual, i això fa que alguna persona es
molesti, és impossible controlar a
tothom”. Martí es mostra partidari que s’identifiquin. “Nosaltres no
els hem d’obstaculitzar la seva feina, perquè això pot fer pensar que
no fem les coses bé”, diu.e
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Des de la trinxera:
taxistes per la
independència
Uns 200 professionals difonen el missatge de
l’ANC en un sector tradicionalment hostil
Reportatge
MAR CORTÉS
BARCELONA

ntre l’eixam de taxis que
circulen per Catalunya ja
és possible trobar-ne uns
quants amb conductors
que, de manera intencionada, sintonitzen només ràdio en
català i aprofiten la mínima oportunitat per difondre, en el poc temps
de què disposen, els arguments que
els fan ser independentistes. Consideren que el taxi és sovint la porta
d’entrada al país i informen els visitants en primera línia, des de la trinxera, sobre una realitat que sovint
desconeixen, amb una visió política
transversal. Són els membres de la
sectorial Taxistes per la Independència de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), una iniciativa personal del taxista Enric Baltasar.
“Feia temps que pensava a fer
una acció cultural des del taxi”, explica. Va fer la proposta en un acte de
l’ANC a Rellinars (Vallès Occidental), on viu, i de seguida va començar
a teixir una xarxa de contactes. Era
el 13 de setembre del 2012. Des de
llavors s’hi han adherit 200 professionals de 40 municipis, entre els
quals l’iguadalenc Ricard Tomàs i el
barceloní Víctor Carcelero. Doscents membres d’entre un total de
14.000 llicències pot semblar un
percentatge irrellevant, però l’Enric
ho considera “tot un èxit”. Fa 14 anys
que és al sector del taxi i no s’imaginava aquest resultat. “És un sector
fonamentalment espanyol”, declara

E

el Víctor. “Molt més a Barcelona que
a comarques”, apunta el Ricard, que
opera a la Catalunya Central.
El ritme d’adhesions va ser un
boom al principi, gràcies al bocaorella i a una massiva campanya per
internet, però ara és un gota a gota.
“La nostra lluita és per la independència i no volem que el sector del
taxi es quedi fora d’aquesta cursa
que ha endegat la societat catalana.
Deixem molt clars els nostres propòsits per no enganyar ningú. No
volem tenir adhesions per tenir-ne:
volem companys conscients, conseqüents i implicats”, diu l’Enric.
Breu, concís i dinàmic

Els trajectes són generalment curts
i el missatge ha de ser breu i concís.
Reben periòdicament documentació de l’ANC, el Cercle Català de Negocis i Òmnium, entre altres entitats. La particularitat d’anar conduint permet que el discurs sigui també dinàmic. “Aprofito, per exemple,
quan passo per les restes de la muralla de Barcelona per ensenyar un
plànol de la ciutat i explicar els bombardejos des del castell de Montjuïc”, il·lustra el Víctor. Coincideixen
que, en general, “els turistes no tenen ni idea de res del que passa aquí
i queden bocabadats”. Fins i tot els
sorprèn que hi hagi una llengua pròpia. “Encara has d’explicar que no és
un dialecte. Això dóna idea que és
molt important internacionalitzar
el procés”, considera l’Enric.
Actuen sobre la marxa, quan detecten l’oportunitat d’intervenir,
cosa que passa aproximadament en
la meitat de les carreres que fan al
dia. “Primer indago, veig la predis-

D’esquerra a dreta, els taxistes Víctor Carcelero, Enric Baltasar i Ricard Tomàs,
membres de la sectorial Taxistes per la Independència de l’ANC. PERE TORDERA

Objectiu
Busquen
l’oportunitat
i informen
els clients
de la realitat
catalana

posició del client a rebre o no rebre
informació”, diu el Víctor. Tenen
clar que són un servei públic i que,
per tant, no poden abassegar. “Però si passem per Montserrat i veig
que hi tenen interès ho aprofito”,
explica el Ricard. L’Enric ho resumeix així: “L’habitacle del taxi és
com un confessionari. Tot depèn de
la receptivitat”.
No porten adhesius ni banderes
perquè la normativa és molt estricta i perquè prefereixen ser discrets.
Reconeixen que hi ha hagut reaccions adverses de taxistes no independentistes –“Sí, hem rebut algun
correu... simpàtic”, ironitza l’Enric–, però prefereixen destacar adhesions curioses com la d’alguns taxistes hindús i pakistanesos i la d’un
gallec que treballa a Lugo.e

El taxi a la Catalunya
independent
Com totes les sectorials de l’ANC,
Taxistes per la Independència té la
funció de fer propostes sobre com
ha de ser el seu sector a la Catalunya independent. Desitgen un
col·lectiu unit que treballi globalment el territori amb tarifes iguals
i, si calgués, també un color conjunt. Lluiten per acabar amb les
guerres internes que perjudiquen
els professionals, els usuaris i la
imatge del país. I busquen finançament per impulsar tauletes amb
continguts culturals que els visitants puguin consultar dins el taxi
així que trepitgen el país.

Mirades
Un aniversari de premi
Fotografia: Sarai Rua

Aquesta imatge d’una reunió de tres amigues per celebrar el seu aniversari és
candidata al premi Sony World Photography Awards Student Focus. El guanyador se sabrà dijous vinent. L’autora de la foto és Sarai Rua, becària de l’ARA,
que hi participa representant l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

ara.cat
21-04-2013
El millor fotoperiodisme al teu iPad. Descarrega’t l’aplicació gratuïta de l‘aramirades
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El creuer més gran del Mediterrani, a Barcelona
ARA

Barcelona continua
reforçant-se com a referent del turisme de creuers. Mentre espera
que, el setembre de l’any que ve, hi
faci tres escales el que és el creuer
més gran del món, l’Oasis of the Seas, la ciutat va acollir ahir l’arribada, per tercer any consecutiu, del
germà petit del gran creuer, el Liberty of the Seas, que és el vaixell
d’aquest tipus més gran dels que
naveguen pel Mediterrani –i el segon més gran del món–, que ha establert la capital catalana com a
port base. Aquest creuer, procedent del Carib i operat –com el seu
germà gran– per Royal Caribbean–, té 338 metres d’eslora i capacitat per a 3.634 passatgers. Té
1.817 cabines, 10 restaurants, 16
bars, piscines, teatre i rocòdrom.
Royal Caribbean calcula que
aquest mastodòntic vaixell portarà, fins a l’octubre, 120.000 persones a Barcelona, que deixaran 14
milions d’euros de benefici. L’empresa estima que, en total, els seus

BARCELONA.

■ Assalt a Llagostera: apallissen un
ancià i s’emporten diners i el cotxe
El creuer Liberty of the Seas, de Royal Caribbean, s’ha establert per
tercer any consecutiu al port de Barcelona. ACN

creuers generaran un impacte econòmic de més de 24 milions d’euros
per a la ciutat.
Amb l’arribada del Liberty of the
Seas, la ciutat dóna per oficialment
inaugurada la temporada de creuers
en un any que es preveu positiu, ja
que, segons les dades del Port, es recuperarà la xifra de creueristes de
l’any 2011, quan es va arribar als 2,6

milions de passatgers. L’any passat
la ressaca de l’accident del Costa
Concordia va provocar una baixada
del nombre de creueristes, però les
previsions del Port indiquen que la
crisi quedarà tancada aquest estiu.
I les xifres podrien millorar el 2014.
Només les tres escales de l’Oasis of
the Sea portaran 37.000 turistes i un
imapacte de 4 milions d’euros.e

Tres lladres van assaltar divendres a la nit un mas
aïllat a tocar de la urbanització Selva Brava de
Llagostera (Gironès). Van apallissar el propietari,
un home de 70 anys que viu sol, i es van emportar
diners i el cotxe –el van abandonar, però, a prop
del mas–. L’home va explicar que els assaltants el
van lligar i li van dir que el matarien si no els
donava la clau de la caixa forta. Com que no té
caixa forta, “només es van emportar 130 euros”.
El van amenaçar de tornar.

■ Detinguts tres joves per apunyalar
i colpejar un menor a Barcelona
Els Mossos d’Esquadra han detingut tres joves, dos
amb antecedents per fets semblants, acusats
d’apunyalar i colpejar un menor d’edat amb qui es
van encarar a les portes d’un comerç del barri
barceloní de Sant Andreu. Segons va informar ahir
la policia, els tres detinguts, dos dels quals són
menors, estan acusats d’un delicte de lesions per
les ferides que presumptament van causar al
menor, que està hospitalitzat amb una ferida
d’arma blanca i diverses contusions.

■ Barcelona destina prop de 300.000
euros a espais per al monopatí
La llista d’inversions que el PP pacta amb l’equip
de govern de Barcelona continua creixent. Ahir es
va anunciar un paquet de 6,1 milions per a
instal·lacions esportives, que inclou una partida
de 293.761 euros per millorar i crear nous espais
per a l’skate en el marc dels X-Games que se
celebren a la ciutat el mes que ve. S’invertirà,
també, en actuacions com la construcció del
poliesportiu Energia a Sants-Montjuïc.

■ Primer ‘escrache’ a les Terres de
l’Ebre, a casa del diputat del PP
Tot i el cop de porta definitiu del PP a les demandes
incloses en el text de la iniciativa legislativa popular
(ILP) de la dació en pagament, la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) no cessa en la seva
campanya d’escraches. Ahir la van portar per primer
cop a les Terres de l’Ebre. Concretament va ser a
Deltebre, a casa de l’únic diputat al Congrés del PP
de la zona, Joan Bertomeu. Una trentena de
persones es van concentrar a la porta del seu
domicili perquè conegui la situació dels afectats.
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CARRETERES SECUNDÀRIES

BRU ROVIRA
PERIODISTA

Camí del nord
uitanta dies després de
tocar a morts per la Pilar
Quer, la darrera víctima
mortal de la N-II, les
campanes de Bàscara
han repicat la mitjanit d’aquest divendres a Cap d’Any, com si comencés una nova era, o el futur s’hagués
de comptar a partir d’aquesta data,
el dia que els camions de gran tonatge han deixat de passar per la carretera i seran desviats per l’autopista, i alliberaran els pobles, des de
Maçanet de la Selva fins a la Jonquera, del seu perill mortal i el seu
soroll insuportable.
“Els gals han guanyat als romans,
David a Goliat”, proclamaven entusiasmats per la seva victòria els veïns de Bàscara, després de protagonitzar una lluita persistent, sense
treva, amb talls diaris de la carretera. Tot va començar el dia que enterraven la Pilar Quer, una veïna del
poble de 60 anys que va morir esclafada entre dos camions el 31 de gener quan anava a comprar al mercat
de Figueres. A la sortida del seu funeral, els veïns es van acostar fins a
la carretera i van començar els talls
de circulació. Ha estat una lluita que
ha cohesionat el poble i ha fet que
els que gairebé no es coneixien es
coneguessin millor.
Hi ha hagut pancartes i crits, però també porrons, cafè, coca, pastissos i embotits, disfresses i cançons,
sempre amb l’imprescindible toc de
tramuntana, com va passar el dia
que es va repetir el Nadal al març, i
les figures del pessebre vivent, els
pescadors, els romans, Jesús i Maria, les oques, els gossos i els burros
van envair l’asfalt, i es van instal·lar
en plena Nacional II per dir que ja
n’hi havia prou de camions. Que es
fa insuportable viure en un poble
per on transiten diàriament més de

V

SENSE CAMIONS

Divendres va entrar en vigor la
prohibició als tràilers a partir
de quatre eixos de circular per
la N-II al seu pas per les
comarques gironines. DAVID BORRAT

tres mil camions que l’esbudellen
pel carrer principal.
“Avui a les sis del matí m’he despertat perquè no sentia cap fressa”,
deia una veïna divendres. “Quina
tranquil·litat!” “Hem sentit cantar
el ocells!”, s’exclamaven uns altres
veïns mentre assaborien un arròs
servit al mig de la carretera per celebrar-ho, els nens pintaven l’asfalt
i tot el poble es feia una foto de família. Però malgrat que els camions de
gran tonatge ja han estat desviats,
ara quedaran per resoldre els nombrosos problemes que planteja una
carretera tan important que segueix
sense desdoblar i que els veïns no la

Victòria
Els veïns de
Bàscara han
protagonitzat
una lluita
persistent,
sense treva

volen veure passar pel mig dels pobles ni desdoblada.
Ara que comencen a millorar les
comunicacions amb el nord, el camí
de França, fa uns dies els passatgers
de l’AVE comentaven que potser
també seria el moment de millorar
les salutacions quadrilingües amb
què els empleats d’aquest veloç
transport saluden els passatgers. El
castellà és força correcte. El català
trontolla completament. L’anglès
és esperitós, es nota que avui els joves s’esforcen per saber aquest idioma. Però el francès és hilarant, impossible de reconèixer. Un grup de
francesos que viatjaven a París ni

tan sols es van donar per al·ludits
quan per l’altaveu –“bienvienús”–
els donaven la benvinguda.
En arribar a Girona, un dels passatgers, un –i no l’únic– dels que
havia estat parlant a crits durant
inacabables minuts pel mòbil com
si fos al sofà de casa seva, quan ens
estaven advertint per l’altaveu “ne
pas ublier vossstres patieniencies”,
va exclamar indignat: “No hi ha
dret! Això és indigne d’un país civilitzat i de l’alta velocitat!” Els passatgers que fins aquell moment li
haurien volgut trencar la cara van
trobar que tenia tota la raó. “Quina poca educació!”
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JO VINC D’UNA FAMÍLIA de
llauradors. Els economistes valencians d’abans en deien, dels que
eren com la meua família, classe
mitjana agrària. Era una classe social estranya, d’influència social
però justeta d’economia. Luxes
pocs i vicis cap. Amb tot, érem privilegiats si miraves al voltant. Treballaven normal, amb èpoques de
molta feina (plantar l’arròs, birbar-lo, collir-lo, cremar el rostoll...) i altres de més hores al casinet que al bancal.
Sempre els he conegut renegant:
plovia quan no calia i feia massa fred
o calor quan no tocava. La majoria
dels fills abandonàrem el camp. Alguns tingueren sort i en la primera
onada de construcció els camps es
transformaren en solars. Recolliren
els diners, els posaren als bancs i
anaven tirant (en la segona onada
arribarien les preferents i altres
productes tòxics).
Els camps, tal com està avui
l’economia, potser serien una bona eixida per a tants joves que no
en tenen. Però ara no reneguen
per l’oratge; ara els roben el treball. Els pocs llauradors que queden arriben al camp i les taronges
han desaparegut. Gentussa que, a
la nit, amb un parell de furgonetes, ho arrasen tot. Indefensió total. D’una banda, l’administració
no hi fa res; de l’altra, no deixen
que els xicotets propietaris s’organitzen. Demanen que torne la policia rural (els enyorats guardes).
Però la Generalitat no té interès
per solucionar el problema. Són
bastant soques, els de l’administració autonòmica.

Els pocs llauradors
que queden arriben
al camp i les taronges
han desaparegut.
Indefensió total

FERRAN TORRENT
ESCRIPTOR

Amb una certa seguretat, l’agricultura, com he dit, seria una eixida digna per a molts aturats. Tanmateix, veus molts bancals erms i
el consumidor s’empassa taronges
del Marroc o l’Argentina. Hi ha els
agosarats que han plantat kiwis i
caquis allà on hi havia taronges. És
una novetat que encara no dóna la
producció ideal. Inverteixen, esperen i protegeixen la propietat envoltant-la d’un reixat apreciable.
Em pregunte quin benefici obtindran sumant les hores de treball i
la inversió. Això, si no salten la reixa i els deixen nets. A més, el problema, segons els llauradors, no solament són els robatoris, sinó un
Codi Penal benigne i barat per al
lladre. Al sistema bancari passa el
mateix.
■■■
SI TAL COM PREDIUEN alguns
especialistes, amb els quals estic
d’acord, l’economia espanyola retrocedirà fins als anys setanta o
vuitanta (més aviat principis dels
vuitanta), sembla que els més necessitats ja ho han entès i han tret
la cabra al carrer. De nou al carrer,
val a dir.
La setmana passada venia de la
xarcuteria i en la cantonada del carrer abans del meu em vaig aturar
per contemplar, no gens atònit, una
estampa de l’Espanya profunda:
una senyora pitjant tecles d’un vell

DE FIT A FIT
LA CITA

La llengua és
l’arbre genealògic d’una
nació
Samuel Johnson

EL DIARI D’AHIR
Carreteres: Al gràfic de trams de carreteres amb sinistralitat alta publicada ahir
a la secció de Societat, les dues primeres
(BV-1433 i BV-5001) són del Vallès Oriental i no pas del Vallès Occidental, com
es va publicar erròniament.

ara

JORDI DURÓ

aparell musical, amb només pasdobles, i el seu company maldant perquè una pobra cabra pujara per una
escaleta.
No eren gitanos, com temps era
temps; una senyal que la indigència econòmica s’escampa. La cabra,
de la tercera o la quarta edat (més
allà que ací), amb prou feines assolí el cim de tres esglaons. Vaig dipositar un euro al barret del paio.
Amb franquesa, ho vaig fer per la
cabra. Si fóra alemanya, estaria jubilada. Potser aviat em trobaré
amb altres espectacles no dels anys
setanta sinó dels seixanta: la dona
forçuda, amb pèls als muscles, estirant, amb les dents, una corda lligada al parafang d’un camió; els capellans amb sotana; els xiquets,
mentre es graten el cap, amb un entrepà de llet condensada amb un
polsim de Cola Cao que les iaies ens
posaven per berenar, els dissabtes
i els diumenges. Entre setmana,
entrepà de vi rosat amb sucre i la
presència inigualable de Joselito,
El Platanito i el Bombero Torero,
tots tres valencians, com no podia
ser d’una altra manera.
Ignore fins on arribarà la catàstrofe, però Europa li ha dit a Espanya que està fent-ho molt bé, però
que necessita més ajustos en
l’economia. Sense moneda pròpia,
els ajustos, en no poder depreciar
l’euro, es fan, segons els especialistes, abaixant, encara més, els
salaris o prenent altres mesures,
com, per exemple, escanyant autònoms. Prove d’ensenyar-li al gos
a pujar una escala però l’únic lloc
on s’enfila amb innegable destresa és el sofà.

L’home maldava perquè
una pobra cabra de la
tercera edat pujara per
una escaleta. Si fóra
alemanya estaria jubilada
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Personatges
i el seu fetge

1714-1945-2014
i ha escrits històrics
que es revaloritzen
amb el temps. Un
exemple en són els dos
assaigs titulats Consideració del cas dels catalans i La deplorable història dels catalans, escrits entre la firma del Tractat
d’Utrecht (1713) i l’11 de setembre
del 1714. Estan recollits en el llibre
El cas dels catalans (Curial 1991, reedició 2012). La traducció, magnífica, es de Michael Strubell.
No coneixem qui són els autors
d’aquests assaigs, cosa freqüent a
l’època per tal d’evitar represàlies.
Delcertsabemquesónanglesosique
simpatitzen amb la causa “legítima”
dels catalans i amb el seu comportament durant la guerra de successió
a la Corona espanyola. També queda
clar que deploren la decisió final del
govern britànic (dirigit pel partit
tory, conservador, des del 1710)
d’abandonar els catalans a la seva
sort en contra del que establia el pacte de Gènova del 1705 (tot afirmant,
això sí, que actuarien diplomàticament en favor del manteniment de
les Constitucions de Catalunya).
Els principals actors de la guerra
identificats per aquests dos assaigs
són clars: d’una banda, l’emperador,
Gran Bretanya i Catalunya, de l’altra, Espanya i França. L’estil de
l’obra és directe, sense ornaments.
La seva lectura és fàcil, malgrat la
distància temporal. Alguns fragments: “L’emperador va reivindicar
els seus drets al tron i va sol·licitar a
les diverses potències ajut per tal
d’expulsar l’usurpador (car així anomenaven Felip aleshores)...”; “¿El
mot catalans no serà sinònim de la
nostra deshonra?”; “Mentre continuaven oposant una resistència tan
coratjosa, tot Europa sentia una
gran compassió per ells, i com que
estaven inspirats pel concepte de llibertat, molt poques persones pogueren abstenir-se de desitjar-los que
se’n sortissin amb èxit”.

H
SEBASTIÀ ALZAMORA
ESCRIPTOR

✒

L’enquesta de l’Ara.cat sobre els personatges preferits de la literatura universal (en
modalitat femenina i masculina) està donant
resultats i comentaris molt interessants, gràcies a la participació dels nostres lectors sempre amabilíssims. En el moment d’escriure
aquestes ratlles, i amb 1.557 vots escrutats, el
podi dels personatges femenins l’ocupen, per
aquest ordre, la Colometa de La plaça del Diamant (Mercè Rodoreda), l’Antígona de la tragèdia homònima (de Sòfocles) i la Lisbeth Salander de la trilogia negra Millenium, de Stieg
Larsson. Per la banda masculina, i amb 1.585
vots recomptats, triomfen Sherlock Holmes (el
detectiu que protagonitza les novel·les d’Arthur Conan Doyle), Ulisses (l’heroi de l’Odissea d’Homer) i Tirant lo Blanc, el cavaller immortal fabulat pel gandià Joanot Martorell.
Una selecció ben interessant, a fe de Déu.

✒

Els lectors i les lectores no tan sols emeten el seu vot, sinó que el raonen i el discuteixen. La polèmica més interessant, com segurament era d’esperar, s’ha produït en la votació
dels personatges femenins. Catri, de la Seu
d’Urgell, renya amb contundència els partidaris de Lisbeth Salander i Stieg Larsson: “Si no
heu llegit mai cap llibre escrit fa més de cinquanta anys, potser que no us atreviu a votar en
un rànquing del millor personatge literari femení de la història (i un segon consell: llegiu
més)”. Des del Regne Unit, Montse Gimferrer
li dóna una concloent resposta que farien bé
d’apuntar-se alguns crítics literaris professionals: “Donar consells sense que ningú en demani és una falta de respecte i generalment fa
l’efecte contrari”. Una mica més avall, Blanca,
de l’Ametlla de Mar, rebla el clau amb una argumentació autoreferencial molt ben portada:
“Doncs jo he votat la Lisbeth Salander perquè
totes les altres, tot i ser protagonistes de grans
obres universals, estan fetes una colla de pàmfiles, dependents emocionals, histèriques i
amb tendència al suïcidi. La Lisbeth és una supervivent, amb un parell d’ovaris ben posats.
Les dones actuals ens hi identifiquem molt
més, què vols fer-hi”.

✒

Doncs no volem fer-hi res, perquè ens
sembla –amb perdó– collonut: tant els raonaments dels qui prefereixen els bestsellers nòrdics com els dels qui n’abominen en favor de
les grans tragèdies i drames clàssics. Algú tindrà la temptació d’afirmar que aquesta mena
d’enquestes, que s’acostumen a fer a les portes
de Sant Jordi, són una bajanada, però si serveixen per encendre aquesta mena de disputes
pacífiques, benvingudes siguin les enquestes.
Perquè la literatura també (i gosaríem dir que
sobretot) és això: apassionament i raonament.
O una passió raonada. O una raó apassionada.
És estimar uns personatges i dejectar-ne uns
altres, és escollir i triar, és identificar-se, opinar i prendre partit. Com a la vida mateixa.
Perquè la literatura què és, si no una de les maneres que tenen de manifestar-se la llibertat
i la vida? La literatura ens ha de fer venir ganes
de viure, i de viure lliures. Si no és així, no serveix per a res.
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La monarquia borbònica absolutista d’estil francès substituí l’austriacista de caràcter més confederal, un canvi nefast per a Catalunya
que també ha influït en el tipus d’estat de dret actual, així com en la cultura política dels principals partits
i institucions espanyols, molt subdesenvolupats en termes de pluralisme i de protecció a les minories.
Després de la guerra, la Gran Bretanya esdevindria el poder hegemònic mundial durant dos segles.
El 1945 els patrocinadors de la
Conferència Constitutiva de les NacionsUnides(elsEUA,laGranBretanya, l’URSS i la Xina) van acceptar i
registrar el document El cas de Catalunya.Apel·lacióalesNacionsUnides
(ed. Memorial 1714, 2010). Els signantsforenJ.Carner,J.M.Fontanals
iJ.Ventura,membresdeladelegació
als Estats Units del Consell Nacional
Català de Londres. Entre les peticionsques’hifans’inclouen:“Quelaseva posició dins de l’organització política d’Espanya sigui decidida per
Catalunyamateixa,atravésdeplebiscitdelscatalansnacionals,desprésde
reconegut el seu status de nació”
(apartatC);“Quequalsevolaltradesavinença o disputa entre Catalunya
i Espanya sigui sotmesa per ésser oïda davant el Consell de les Nacions
Unides o la Cort Internacional de
Justícia” (apartat D).
Eldretal’autodeterminacióhavia
entrat en el pla internacional en el
temps de la Primera Guerra Mundi-

Diálogo Dialogue Dialogue Dialog

“

Els grans debats de l’actualitat
en mitjans d’aquí i del món

Travessant el terror,
a Rawalpindi i a Boston
(THE NEW YORK TIMES)

Era en un restaurant xinès amb la
mevadonaiunsamicsdillunsalatarda quan vam sentir aquella reverberació sorda i mortífera. Dins els nostres vasos, l’aigua es va moure. [...]
Vam intentar ofegar el moment en
humor,peròllavorsunriud’humanitat va baixar cap a nosaltres al Prudential Center de Boylston Street,
just a l’altra banda del carrer on acabava d’esclatar la segona bomba [...].
No era la meva primera experiènciaambelterror.VaigcréixeralPakistan. Però per alguna raó no vaig pensar en aquelles experiències. Mirant
Boylston Street, caòtic i fumejant,
vaigoblidarcomm’encongiadeporal
dormitoridelamevainfànciamentre

Diàleg

al. La doctrina del president Wilson
vinculava aquest dret al principi de
sobirania popular. El rerefons el formaven els drets de les minories i les
tensions territorials inherents a la
desfeta de dos imperis, l’austrohongarès i l’otomà. Després de la Segona Guerra Mundial, però, s’imposà
unaconcepcióuniversalistade“drets
humans”, aparentment més avançada, però que a la pràctica es traduí en
una disminució de la consideració
delsdretsdelesminories(lasevaprotecció no es recull explícitament a la
DeclaraciódeDretsdel1948).Elposterior Conveni Internacional de
Drets Civils i Polítics (1966) recull
que “tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació” (art. 1), però els dos
termesclausnoesdefineixenilaprotecció a les minories es regula en termes merament individuals (art. 27).
Alapràctica,lesprincipalsorganitzacionsinternacionalsactuarenentre
el 1945 i el 1989 (Guerra Freda) com
a agències legitimadores dels estats,
amb independència de la seva formacióicaracterístiques,tractantlestensionsterritorialscoma“assumptesinterns”. En aquest període només es
produí la secessió de Bangla Desh.
Les coses han anat canviant a partir dels anys 90 (post Guerra Freda).
La comunitat internacional i les Nacions Unides han desenvolupat les
seves posicions democràtiques (Human development report, 2004) i les
pràctiques en relació amb processos
de secessió (països de l’est europeu,
Timor,Montenegro,Kosovo,Sudan).
La tendència és a reconèixer, encara
quelentament,processosd’independènciamentreescompleixintrescriteris:democràcia,ciutadaniainclusiva i estabilitat geopolítica. Són elementsd’unanovaconcepciódelesrelacionsinternacionals.Peròestracta
de brots petits que no permeten extrapolacions ràpides. Potser els autors d’El cas de Catalunya podran
somriure en el futur. S’ho mereixerien.Igualquelamajoriadecatalans.

Dialog Dialogue Dialogue Diálogo

lesbombesilesbalesploviensobreles
instal·lacionsdel’exèrcitaRawalpindi, a prop de casa nostra. La meva
ment no va tornar als moments en
què, dret al terrat d’una residència
d’estudiants de Karachi, mirava els
carrers congestionats per autobusos
enflamesimanifestantsiratsdesprés
del’assassinatdeBenazirBhutto.Cap
delesdesafortunadesexperiènciesde
créixer enmig de milers de víctimes
del terror –tot i haver-ne conegut algunespersonalment–emvaajudaren
aquells instants. Res de tot això m’ho
va fer més fàcil.
Potser si hagués pensat amb més
claredat i no hagués tingut la meva
dona amb mi hauria corregut a ajudar els ferits. Però en aquell moment no podia pensar en res que no
fos fugir d’allà. Vam perdre els nostres amics de vista; els vam retrobar.
Els telèfons mòbils no funcionaven.
I llavors, mentre miràvem de travessar multituds desconcertades a

Back Bay, em vaig adonar que no només era víctima del terror, sinó que
era un sospitós potencial.
Com a pakistanès de vint anys [...]
¿era prudent tornar a buscar la càmera que el meu amic s’havia deixat
al cotxet del seu nadó? Recordo sentir-meagraïtdenoportarunamotxilla: em vaig imaginar que hauria resultat sospitosa. [...] L’endemà, a la
meva feina a la unitat de cures intensives, cuidaria víctimes de les explosions. Què els diria quan em preguntessin d’on era –una pregunta que he
de respondre sovint? [...]
Mentre baixava Commonwealth
Avenue, vaig començar a rebre trucades de la meva família [...]. Tenia
una aguda consciència del que deia
per telèfon, com si algú em seguís i
escoltés el que deia. Vaig anar amb
compte de no parlar en urdú, vaig
parlar exclusivament en anglès. [...]
[16 d’abril]
HAIDER JAVED WARRAICH
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La depressió de l’Excel
n l’era de la informació
els errors matemàtics
poden portar al desastre. El Mars Orbiter de la
NASA es va estavellar
perquè els enginyers es van oblidar
de convertir unes dades al sistema
mètric decimal. L’aventura del banc
JP Morgan Chase amb el borsista
anomenat London Whale va acabar
malament en part perquè els analistes es van equivocar i van dividir per
una suma en lloc d’una mitjana. Així doncs, ¿és possible que un error
de codificació d’Excel hagi destruït
les economies del món occidental?
Vet aquí la història tal com està
a dia d’avui: a principis del 2010, dos
economistes de Harvard, Carmen
Reinhart i Kenneth Rogoff, van difondre un document, Growth in a time of debt [El creixement en una
època d’endeutament], que pretenia identificar un llindar crític, un
punt d’inflexió, per a l’endeutament
públic. Afirmaven que, quan el deute supera el 90% del producte interior brut, el creixement econòmic
baixa dràsticament.
Reinhart i Rogoff tenien credibilitat gràcies a un llibre anterior,
molt aplaudit, sobre la història de
les crisis financeres. El calendari de
l’operació va ser perfecte. L’obra,
que va sortir justament en el moment en què Grècia entrava en crisi, anava com anell al dit als nombrosos dirigents que volien fer el gir
de l’estímul cap a l’austeritat. En
conseqüència, el document es va fer
famós a l’acte. Va ser i encara és,
sens dubte, l’anàlisi econòmica més
influent dels últims anys.
Defet,ReinhartiRogoffvanaconseguiraviatelrangdepersonatgessagrats entre els autoproclamats guardiansdelaresponsabilitatfiscal;lase-

E

va teoria sobre el punt
Al cap d’un temps va
d’inflexió no es va consisorgir un altre problema:
derar com una hipòtesi
aaltresinvestigadorsque
controvertida, sinó com
feien servir unes dades
unfetinqüestionable.Per
sobre deute i creixement
exemple, un editorial del
aparentmentanàloguesa
Washington Post de prinles de Reinhart i Rogoff
cipis d’aquest any ens pono els sortien els mateisava en guàrdia contra
xos resultats. Solien troPAUL KRUGMAN
qualsevol relaxació en
bar una certa correlació
matèriadedèficit,perquè
entre un deute elevat i un
PREMI NOBEL D’ECONOMIA
“ens acostem perillosacreixement lent, però res
ment a la xifra del 90%
que s’assemblés al punt
THE
que els economistes consideren com
d’inflexió del 90%, ni a cap percenNEW YORK
una amenaça per a un creixement
tatge de deute de cap mena.
TIMES
econòmic sostenible”. Fixeu-vos en
Al final, Reinhart i Rogoff van
l’expressió:“elseconomistes”,no“aldeixar que els experts de la Univerguns economistes”, i molt menys ensitat de Massachusetts es miressin
cara “alguns economistes molt qüesel full de càlcul original, i així es va
tionatsperaltreseconomistesqueteresoldre el misteri dels resultats
nen també molt bones credencials”,
que no es podien repetir. En primer
que era la realitat.
lloc, havien omès algunes dades; en
Perquè la veritat és que Reinhart
segon lloc, havien utilitzat uns proi Rogoff van rebre crítiques molt secediments estadístics inusuals i forrioses des de bon començament, i la
ça qüestionables i, finalment, sí, hi
polèmica va anar creixent amb el
havia un error de codificació a l’Extemps. Tan bon punt es va fer públic
cel. Corregiu aquestes rareses i erl’estudi, molts economistes van asrors i obtindreu el que altres especisenyalar que la correlació negativa
alistes han descobert: una certa corentre el deute i els resultats econòrelació entre un endeutament elemics no havia de significar per forvat i un creixement lent, sense cap
ça que un endeutament elevat hapista, però, que indiqui què està progués de provocar la caiguda del creivocant què, ni el més mínim indici
xement. Podria molt ben ser a l’inredel llindar del 90%.
vés: uns mals resultats econòmics
La resposta de Reinhart i Rogoff
poden fer pujar l’endeutament. En
ha estat reconèixer l’error de codiefecte, no hi ha dubte que aquest és
ficació, defensar la resta de les seves
el cas del Japó, que es va començar
decisions i dir que mai han afirmat
TRADUCCIÓ:
a endeutar de valent només quan a
que el deute causi necessàriament
LÍDIA
principis de la dècada del 1990 el seu
un creixement lent. En això fan una
FERNÀNDEZ
TORRELL
creixement es va enfonsar.
mica de trampa, perquè en repeti-

L’estudi de Harvard en què s’han fonamentat els entusiastes
de l’austeritat contenia un error de codificació a l’Excel

des ocasions havien insinuat aquesta idea, tot i que evitaven expressarla clarament. De tota manera, el que
de debò compta no és el que volien
dir, sinó com es va interpretar la seva obra: els defensors entusiastes de
l’austeritat van pregonar que el suposat punt d’inflexió del 90% era un
fet provat i un motiu per retallar la
despesa pública, malgrat les massives xifres de desocupació.
Així doncs, el fiasco de Reinhart i
Rogoff s’ha de veure en el context
més ampli de la mania de l’austeritat: el desig descarat i intens de donar l’esquena als aturats compartit
pels responsables polítics i experts
de tot el món occidental que, amb la
crisi econòmica com a excusa, volen
retallar les prestacions socials.
El que demostra el cas de Reinhart i Rogoff és fins a quin punt són
falsos el pretextos amb què s’ha venut l’austeritat. Durant tres anys, el
gir cap a l’austeritat no s’ha presentat com una opció sinó com una necessitat. Els estudis econòmics –insisteixen els defensors d’austeritat–
demostren que, quan el deute és superior al 90% del PIB, passen coses
terribles. Però els estudis econòmics
no han demostrat res d’això; un parell d’economistes ho van afirmar,
mentre que molts d’altres no hi estaven d’acord. Els responsables polítics van abandonar els aturats i van
abraçar l’austeritat perquè van voler, no perquè s’hi veiessin obligats.
Així doncs, ¿servirà de res el fet
que Reinhart i Rogoff hagin caigut
del pedestal? M’agradaria creure
que sí. Pronostico, però, que els
sospitosos habituals trobaran un
altre dubtós exemple d’anàlisi econòmica i el convertiran en objecte
de veneració. I la depressió seguirà
i seguirà...

Llibres, llibres, llibres
✒

Passo cada dia moltes hores
davant la pantalla, a la redacció del
diari. La informació i l’escriptura
són digitals. Però confesso, sí, jo
confesso que com a lector de literatura sóc un ésser de paper. El meu
món de lectures encara es construeix amb el gest antic de girar fulls tacats amb tinta, pàgines relligades
que desprenen olor d’impremta. Fa
mig mil·leni que dura la història engegada per Guttenberg i sento que
en formo part. Formo part d’una
tradició, d’una història de paper que
no sé quant de temps més durarà.
Fins que hi hagi llibres de paper, suposo que els seré fidel. ¿O només
fins que no n’hi càpiguen més al pis?
La taula de la feina també n’és plena
a vessar: entropia en estat pur. No
els presto atenció, però m’acompanyen. Enmig de la voràgine informativa, són un acoratge al caos
d’abans. Senzillament em dedico a
transportar el desori de paper de la
feina a casa, on sí que trobo el temps
per estimar-los.

✒

Les hores per als llibres són
per llegir-los, no per endreçar-los.

arriben per aquesta via
Resultat: el llit de l’habide la tradició col·lectiva
tació és envoltat de coque hem mamat des de
lumnes de paper enquapetits duen un segell de
dernat. A casa no hi ha
qualitat sentimental,
prou lleixes i anem acupassen a ser objectes limulant les nostres lectuteraris amb vida pròpia.
res fetes o desitjades allí
Normalment els reseron podem. Ens movem
vem un bon lloc en el laentre l’addicció i l’estiIGNASI ARAGAY
berint de la nostra biblimació pels llibres. La
oteca i, fins i tot, hi afefrontera és molt prima.
DIRECTOR ADJUNT
gim algun pètal de rosa, o
Mai m’han agradat les
un punt de llibre. Un fefronteres. La cultura no
titxisme com un altre.
en té, de fronteres. Tampoc la cultuIgual que
ra catalana. Penseu en Ramon Llull
els
amics,
(dimarts, Sant Jordi!, hi podreu
Dimarts viurem un altre Dia
pensar molt amb l’ARA). Llull, un
del Llibre i la Rosa. Per Sant Jordi
els llibres
obsés de l’escriptura: va escriure
les roses que triomfen segueixen
creen
265 obres.
sent les de pètals i tija. N’hi ha de roaddicció i
ba, de paper, de plastilina i de digiUn llibre llegit passa a ser un
provoquen tals, però són les de carn i clorofil·la
objecte estimat, al qual de tant en
estimació. les que massivament regalem el 23
d’abril. El mateix passa amb els llitant tornes, com passa amb tots els
amors. Els llibres que et regalen te- La frontera bres: de moment ningú no arriba a
és molt
casa amb l’e-book a la mà carregat
nen, a més, una qualitat afegida: et
de novetats, s’asseu al sofà al costat
vinculen no només als personatges
prima
de la parella, li fa un petó, posa en
i la història que s’hi explica, sinó a
marxa l’aparell i el col·loca delicadaalgú altre, a un moment, a un tall de
ment davant dels seus ulls, esbosvida. L’èxit de Sant Jordi té a veure
sant un somriure nerviós, a veure si
molt amb això. Els llibres que ens

✒

✒

ha encertat la tria. No, encara no.
Per Sant Jordi comprem llibres de
paper, adquirits en paradetes de
carrer o en llibreries de tota la vida.
No serà sempre així, però la festa,
amb mínims canvis, ja fa dècades
que dura, i malgrat les polèmiques
i les modes literàries o mediàtiques,
en essència segueix igual. Milers de
persones surten a passejar a la recerca de llibres de paper i roses naturals. I es regalen petons de debò.

✒

La lenta implantació del llibre
digital entre nosaltres potser té a
veure amb aquest ritual. Sant Jordi representa entre el 5% i el 8% de
les vendes de tot l’any per a llibreters i editors. El llibre digital encara
mai no ha superat el 3%. La caiguda de vendes per la crisi encara ha
accentuat més la importància de la
diada per a un sector que passa per
moments delicats. El dia que el llibre digital s’implanti, Sant Jordi
haurà de canviar necessàriament:
algú hi ha començat a pensar? Francament, jo no. No em ve de gust.
Deixem-ho per a l’any que ve. Qui
anys passa, Sant Jordis empeny.
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CARTES I MISSATGES

El que consumim
¿Fins a quin punt som responsables del
que consumim? Les relacions entre els
països del nord i del sud es basen principalment en dinàmiques de depredadorproductor. Mentre Europa es dedica a
consumir de manera exagerada, els països del sud estan obligats per convenis internacionals a produir totes les seves demandes, i a costa de què? Des d’impedir
a la població autòctona consumir els seus
productes per culpa dels preus elevadíssims imposats per les empreses multinacionals –la qual cosa comporta l’aparició
d’alts índexs de desnutrició– fins a obligar la població a assumir crèdits per a una
inversió tecnològica que els permeti produir més en menys temps, cosa que els
origina un alt endeutament difícil
d’afrontar pels baixos rendiments que
obtenen i que els obliga a malvendre les
seves terres a aquestes empreses. Actualment, aquestes empreses posseeixen més
de 40 milions d’hectàrees, la qual cosa representa més de la meitat d’Àfrica.
Com veieu, la importància de ser responsables sobre el que consumim és
enorme, per això és important que optem
per un consum local i de temporada, o bé
pel comerç just per als productes d’origen
estranger.
AMANDA LOZANO ALFONSO
BARCELONA

PP i nazisme
És admirable que un partit que ha tingut
i té en les seves files ex alts càrrecs del règim franquista, un partit que mai no ha renegat de la memòria d’aquell negre període, un partit que es nega a esborrar els rastres de tota mena que quaranta anys de
dictadura van deixar per tot arreu com
noms de vies públiques, monuments, etc.,
tingui com a epítet preferit per etzibar a
qualsevol rival polític el de “feixista”, o el
de “feixisme”, o fins i tot d’altres, per definir qualsevol actitud que no els agradi, i
que aprofiti qualsevol ocasió per engegarlos sense mirar prim, com ha fet recentment la Sra. Cospedal. Admirable... o lamentable, depèn de com es miri.
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
CAMBRILS

‘Escrache’: mar de fons
Davant de la situació actual, la ciutadania,
farta de tots els batibulls governamentals, ha optat per assetjar el Parlament i el
Senat per reivindicar el compliment dels
programes electorals i que s’aturin els
desnonaments, i per exigir com a solució
els habitatges socials, i han estats expulsats de l’hemicicle. Anar a fer acte de presència davant de les cases de ses senyories és només una última alternativa, que
persegueix l’objectiu d’increpar-los pacíficament, desitjant que demostrin aquesta natural sensibilitat que la societat els
agrairia.
El poder de la majoria absoluta del govern del Partit Popular només serveix per
anar-se allunyant gradualment i premeditadament de l’estat de benestar social de
la classe mitjana. I com que aquesta veritat els molesta considerablement es valen
de certes legalitats per impedir aquestes
accions democràtiques, emparant-se en
les forçes antiavalots, paradoxalment pa-

Barreres per a l’emprenedor
i havia una vegada una noia que se sentia emprenedora. Res de titolitis, ni preparar oposicions, ni buscar subvencions…. una autèntica ni-ni catalana!
Es tracta de posar en pràctica una
idea nova, crear-se el propi lloc de
treball, fer una empresa per créixer i, si Déu vol, poder oferir feina
a d’altres… Té idees i moltes preguntes per resoldre.
Com serà l’aventura? Es converteix en un malson: ¿és possible
que facin falta tants impresos, garanties, tràmits, viatges a diferents oficines, cues, certificats,
terminis, esperes, segells, si un vol

H

treballar? ¿Somio o són reals, es
pregunta ella, les tones de reglaments, normatives, codis, legislació que cal obeir per poder… simplement treballar?
I segueix preguntant-se: deu ser
a tot arreu així? I resulta que no.
Hi ha molts països on crear un negociet és fàcil; és més, es premia.
Més preguntes que es fa: ¿volen
lluitar contra l’atur? ¿No m’està
aturant la mateixa administració
pública?
Senyors, quines retallades convenen? El que convé és retallar traves, burocràcia, sospites contra els
emprenedors.

JANA MACIÀ MODOLELL
CERVERA

Un ‘outlet’ a Viladecans?
emps enrere, quan l’economia anava bé, l’Ajuntament
deViladecansvaferunplanejament urbanístic per construir un
grancentrecomercialoutlet.Lacrua
realitat, a la qual ens té acostumat
l’equip de govern socialista, va ser
qued’outletresderes:Vilamarinaés
un gran centre comercial amb les
mateixesfranquíciesquetotselsdel
Baix Llobregat i, per tant, sense cap
valor afegit. Ni tan sols té cinema,
perquè a Viladecans ja n’hi havia
–fins fa ben poc, esclar.
Em preocupa seriosament
l’impacte que el nou macroprojecte outlet tindrà en el nostre

T

teixit comercial, tenint en compte que Vilamarina i ja hi va repercutir negativament.
Demano a l’Ajuntament que impulsi un pla de dinamització i suport al comerç local amb els ingressos que generi l’outlet en concepte d’impostos, acompanyat d’un
programa específic a Can Calderon
sobre emprenedoria i innovació
vinculada al comerç de proximitat.
A més a més, cal acompanyar el
projecte d’un pla turístic que mostri la riquesa de la nostra ciutat,
que doni valor al patrimoni local, la
riquesa mediambiental i la gastronomia basada en el parc agrari.

BÀRBARA LLIGADAS
VILADECANS

gades amb els impostos del poble, repartint cops, empentes, detencions i multes
per concentracions no autoritzades, fins
al punt de decretar la distància de 300 metres davant dels seus luxosos habitatges.
LLUÍS VINUESA SERRATE
TERRASSA

L’autorealització és gratis
I sempre ho ha sigut. Es diu teixit associatiu, i des d’aquí vull donar les gràcies
a les entitats, moviments socials, colles de
cultura popular, esplais i caus, assemblees de barri, organitzacions polítiques, sindicats juvenils, etc., que m’han permès invertir-hi el meu temps i desenvoluparme tal com sóc. Ara molts d’aquests sectors estan en auge, en part perquè són
gratis. Però sempre ho han sigut. No ho
oblidem, i aprofitem el moment per créixer com a persones i com a societat, independentment del nostre compte corrent.
JOAQUIM PÉREZ I RIERA
BARCELONA

El benestar animal
El benestar animal i la seva normativa europea permet establir un nou model de

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

producció, que permet crear nous paràmetres de producció i acostar la producció al consumidor. La normativa com a
imposició té un resultat negatiu per als
animals i per al productor; la normativa
com una oportunitat de canvi permet entrar en un model molt més atractiu per a
qui defensa el sector porcí i pretén crear
un entorn amb grans satisfaccions personals, i alhora, amb més retorn econòmic.
Aprofitar el benestar per reciclar-se en
totes les àrees ens porta a un escenari
apassionant, en què les tecnologies prediuen esdeveniments productius i reproductius, els animals expressen el seu
comportament i el ramader conviu amb
el que sempre li ha produït més satisfacció. La clau del benestar és entendre que
millorem el grau de satisfacció d’una feina una mica desprestigiada.
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ MADRID
GIRONA

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.
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Ser
nazi
és fàcil

QUIM MORALES
GUIONISTA

odria ser un dels llibres
revelació d’aquest Sant
Jordi. Una magnífica
proposta per a qui encara no tingui decidit quin
llibre regalarà la diada d’enguany.
Ser nazi és fàcil. Pregunti’m com és
un complet recull de mètodes pràctics per aconseguir ser titllat de nacionalsocialista en la pitjor de les seves accepcions. L’obra compta amb
testimonis de primera línia que descobreixen les tècniques més eficaces per ser un nacionalsocialista del
segle XXI. Entre aquestes veus acreditades hi destaquen eminències en
la detecció i denúncia de nazis contemporanis com María Dolores de
Cospedal, Jordi Cañas, Pedro J. Ramírez, Sánchez Dragó... sense oblidar aportacions de referents internacionals com Berlusconi, Bush o
Nicolás Maduro.
A través de les pàgines d’aquest
llibre descobrirem que només cal
seguir uns senzills passos per esdevenir membre de ple dret de la ideologia política més abominable de
tots els temps. Els testimonis reco-

P

Una proposta: un complet
recull de mètodes pràctics
per aconseguir ser titllat
de nacionalsocialista
podria ser un èxit editorial
llits desmunten el mite forjat durant més de mig segle i pel qual calia tenir una mentalitat cruel, despietada, perversa i totalment
exempta d’escrúpols per ser nazi.
Res de tot això. Ara, per ser-ho, n’hi
ha prou protestant pacíficament
davant la casa de qui no fa res perquè no perdem la nostra. També ho
és qui demana que l’educació a Catalunya sigui en català i s’oposa a
l’autoritarisme perquè s’imparteixi en castellà. Educar en català és
nazi, imposar el castellà no. Tota
una primícia que sorgeix de les pàgines del llibre. I no és l’única, perquè, per sorprenent que sembli,
protestar, qüestionar, reivindicar o
resistir també són actituds inequívocament nazis.
L’èxit de Ser nazi és fàcil. Pregunti’m com ha desbordat les previsions i aviat serà complicat trobar-ne
algun exemplar. Mentre l’editorial
s’afanya a treure’n la segona edició,
els autors ja treballen en el proper
llibre, que promet ser encara més
controvertit. Es titularà Ser idiota
és fàcil. No cal que em pregunti com.
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Un planeta
habitable
en un altre
sistema solar
Dos astres rocosos que giren al voltant de l’estrella
Kepler-62 podrien tenir aigua i una atmosfera
adient per a l’existència de vida
✖ MÒNICA L. FERRADO

a
Ciència

a sonda Kepler de la NASA
orbita per l’espai des de
l’any 2009. Des d’aleshores, any rere any, cada
mitja hora agafa dades de
més de 150.000 estrelles. Un any
d’observacions de la Kepler equival
a 300 anys de dades recollides per
tots els telescopis que hi ha a la Terra, segons calculen els responsables
del projecte. El seu objectiu és detectar les estrelles amb planetes que
hi giren al voltant, és a dir, nous sistemes planetaris amb exoplanetes
que orbiten entorn d’una estrella,
igual que passa amb el Sol i els seus
planetes, entre els quals la Terra.
En els seus quatre anys de funcionament, ja ha trobat 844 nous exoplanetes que giren al voltant de 658
estrelles. La gran troballa, però, està per arribar. Encara no s’ha pogut
assegurar que cap dels nous astres
sigui com la Terra i que, per tant, estigui realment preparat per allotjar
vida. Hi ha pocs candidats, entre els
quals els dos que la NASA ha donat
a conèixer en un nou estudi que acaba de publicar Science.

L

Rocosos, amb atmosfera i aigua

El retrat robot al qual s’ajusten els
candidats a planeta habitable és el
següent: planeta rocós, envoltat per
una atmosfera càlida, amb la composició química adient i amb aigua.
Segons l’estudi que publica Science,
al nou sistema planetari de cinc planetes que orbiten al voltant de l’estrella Kepler-62 hi ha dos exoplanetes que encaixen amb aquesta
descripció. Als cinc se’ls ha batejat

amb el nom de la seva estrella mare, Kepler-62, acompanyat a continuació de les lletres b, c, d, e i f. El
més petit és com la meitat de la Terra. El més gran en fa el doble. El
temps que triguen a fer una volta al
seu sol, és a dir, els seus anys, oscil·la entre 6 dies, el més curt, i 9
mesos, el més llarg.
Entre aquests exoplanetes, el Kepler-62f és el candidat més clar a
allotjar alguna forma de vida. De fet,
de tots els exoplanetes descoberts
fins ara és el que més s’assembla a la
Terra, segons un comunicat de la
NASA. Es tracta d’un planeta rocós,
un 40% més gran que el Planeta
Blau. Està situat al que s’anomena la
zona habitable del sistema planetari que han descobert des de la NASA.
És a dir, en una zona a prou distància de l’estrella al voltant de la qual
orbita perquè hi hagi aigua líquida.
El seu perfil es correspon amb el que
s’anomena una super-Terra. Un segon planeta del mateix sistema, el
Kepler-62e, malgrat que és més a
prop de l’estrella principal, també es
consideraria candidat. Els dos planetes reben entre 1,2 i 0,4 vegades la
radiació solar que rep la Terra.
El gran repte encara és trobar
com analitzar l’atmosfera d’aquests
exoplanetes. En això hi treballen científics de tot el món, entre els
quals investigadors de l’Institut de
Ciències de l’Espai ICE-CSIC. Actualment els científics de la NASA que
encapçalen el projecte Kepler utilitzen les dades sobre la distància respecte a l’estrella i la radiació que reben per pressuposar si tenen una atNASA

NASA

mosfera amb efecte hivernacle, composta per
nitrogen i diòxid de carboni, i aigua. La distància habitable és clau, ja
que en els planetes més
pròxims es volatilitzarien aquests components,
i en els més llunyans es
congelarien.
La missió TESS, que
la NASA llançarà a l’espai el 2017 per continuar estudiant
els exoplanetes, disposarà d’instruments més precisos per analitzar
l’atmosfera dels nous astres.

SUPER-TERRES
Els científics volen
trobar un planeta
com la Terra. Per
ara, el més similar
és el que s’acaba de
donar a conèixer,
entre altres coses
per la seva mida

La revolució dels planetes

La missió Kepler també ha canviat
el concepte de sistema planetari que
es tenia fins ara, a imatge del nostre Sistema Solar, en què els planetes giren al voltant del Sol. A principis d’any es publicava a Nature la
descoberta d’un nou sistema solar,
en el qual un planeta orbitava entorn de dos sols en un període una
mica més curt d’un any, 289 dies. Al
mateix temps, si algú se situés sobre
aquest exoplaneta, anomenat Kepler-34b, cada 28 dies podria observar un eclipsi entre els dos sols. Els
científics han detectat proves que
n’hi ha d’altres.
El 2010 un grup d’investigadors
que treballaven amb dades recollides des de la Terra per un telescopi situat a La Silla, a Xile, van pre-
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El peix que més en sap
d’òrgans de recanvi
Es completa el genoma del peix zebra, un model
de laboratori clau per a la medicina regenerativa
✖ M.L.F.
er què una cèl·lula mare
acaba especialitzant-se
en cèl·lula cardíaca o de
pell? Si ho esbrinem, ¿podrem fer òrgans de recanvi per al nostre cos? Molts científics
busquen la resposta a aquestes preguntes en un model de laboratori, el
peix zebra, un animal minúscul,
d’uns pocs centímetres, però amb
una capacitat de regeneració molt
gran. Pot regenerar per si sol les aletes, la pell, el cor i el cervell. Permet,
doncs, entendre quins gens intervenen en la construcció del nostre cos.
Però encara té més avantatges per
als científics: és molt petit i fàcil de
mantenir, es reprodueix ràpidament i els seus embrions i larves són
transparents. Per tant, el resultat de
les mutacions genètiques que se’ls
puguin induir són fàcils d’observar.
Aquesta setmana la revista Nature publica el mapa genètic complet d’aquest petit animal, de tal
manera que facilitarà la recerca sobre els gens que poden activar la
capacitat regenerativa de les cèl·lules. Segons l’estudi, els humans i el
peix en qüestió compartim el 75%
dels gens implicats en moltes malalties. Per estudiar més bé les malalties humanes en els peixos cal
saber en quina part dels gens cal
actuar. Tota la informació genètica serà d’accés públic.
Aquest treball es completa amb
un catàleg de mutants que està duent a terme l’Institut Sanger i que
suposa alterar gen per gen per veure en quins canvis es tradueixen.
Aquest catàleg permetrà crear models animals de malalties humanes
per fer servir al laboratori.

sentar dades sorprenents sobre un
sistema planetari en el qual els
planetes giren en direcció contrària al seu sol. Els científics estudien com altres cossos poden alterar
l’òrbita dels planetes que, en principi, s’han format a partir del disc
de gas i matèria que va encerclar
en algun moment la seva estrella.
Si aquest disc protoplanetari rota
en la mateixa direcció que la seva
estrella, el més lògic seria que, com
passa al Sistema Solar, els planetes
que s’hi formen segueixin el mateix camí.
El més petit de tots

Recentment, la missió Kepler també ha descobert el sistema planetari més petit que es coneix. És a 270
anys llum de la Terra, a la constel·lació de Lira, orbita al voltant de l’estrella Kepler-37 i és tan sols una mica més petit que el nostre Sol.
En aquest sistema solar en miniatura, els planetes triguen entre
13 i 40 dies a completar un any
sencer. El planeta més petit que es
coneix fins ara, el Kepler-37b té un
volum una mica més gran que la
nostra Lluna, aproximadament
una tercera part del volum de la
Terra. Completa una òrbita entorn
de la seva estrella en 27 dies. Els científics creuen que és molt calent.
Però no té atmosfera ni aigua i, per
tant, resulta impossible que allotgi vida.e

Art planetari

P

ELS ARTISTES DIBUIXEN
ELS NOUS MONS
QUE LA NASA VOL EXPLICAR
El sistema de presa d’imatges de la
sonda Kepler està dotat amb un
fotòmetre prou sensible per recollir la
llum que emeten estrelles molt
llunyanes. A partir de les dades que rep,
de les ombres que detecten en les
estrelles que capten, poden determinar
la presència d’un planeta, determinarne la massa, l’òrbita i algunes
característiques més. En tot cas, el que
no poden fer és fer fotografies com les
que il·lustren les informacions que
emeten. Les imatges de planetes de la
NASA les fan artistes especialitzats. Les
imatges de sota il·lustren com
sorgeixen els sistemes planetaris a
partir de col·lisions massives entre
cossos rocosos. Així és també com es va
formar el nostre Sistema Solar, fa uns
4.600 milions d’anys.

El peix de cors

Actualment quan un cor queda tocat després d’un infart no pot reparar ell mateix les lesions. Des de
l’any 2002 se sap que els peixos poden regenerar el seu cor. A la capital
catalana hi treballen els investiga-

PRÀCTICS
El peix zebra
és barat, petit
i es reprodueix
de pressa.
Ideal per als
científics. F. MELCION

dors del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) encapçalats per Juan Carlos Izpisua,
que també treballa a l’Institut Salk,
als Estats Units. Aquest investigador va observar com el cor d’aquest
peix recuperava la seva funció després d’haver-li tallat un 30% de l’òrgan. Izpisua ha identificat els gens
implicats en aquesta regeneració,
una informació que també li ha permès crear cèl·lules cardíaques in vitro a partir de cèl·lules mare.
En altres estudis s’ha pogut veure que aquesta capacitat no és perquè el peix recorri de nou a cèl·lules mare, sinó que són els mateixos
cardiomiòcits (les cèl·lules del cor)
els que s’encarreguen de la reparació. Els científics van poder observar-ho en introduir una proteïna
fluorescent de color verd que s’expressava dins del cor del peix zebra
i que permetia observar l’evolució
del cor danyat. En 14 dies el cor ja
s’havia regenerat. El senyal més
clar: el seu color verd proteïna. L’estudi conclou que no és que el peix
disposi de gens que els humans no
tinguem, sinó que té la capacitat
d’activar els necessaris perquè es
produeixi aquesta regeneració.
Pensaments sota l’aigua

Un equip d’investigadors japonesos
també han aconseguit llegir en
temps real un pensament del peix,
en concret el desig de nedar cap a
una presa. Per aconseguir-ho han
fet servir una sonda fluorescent que
permet capturar l’activitat neuronal. Les seves neurones estaven alterades perquè es tornessin fluorescents quan augmentessin els nivells
de calci, un fenomen que passa sempre que s’activen. En un futur, s’espera que aquesta tècnica permeti
estudiar malalties psiquiàtriques i
neurodegeneratives, així com processos com la memòria o l’aprenentatge. Es podria veure en temps real quin és l’efecte dels fàrmacs.e
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EL PARLAMENT RECONEIX QUE EL
SUBMARÍ ‘ICTINEU’ NECESSITA AJUT
La Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de
Catalunya ha aprovat una resolució en què insta el
govern de la Generalitat a donar suport a la finalització de la construcció del submarí Ictineu 3, que
pateix falta de finançament per la crisi. Segons estudis del pla estratègic del sector de la tecnologia
submarina a Catalunya, en un horitzó de 10 anys
aquest sector podria donar feina d’alta qualificació
a més de 5.000 persones i generar un volum de negoci de més de 2.500 milions d’euros anuals. Les exportacions representarien un 70%.

MÉS TURBULÈNCIES AÈRIES SI LA TERRA S’ESCALFA
L’increment en el nivell de diòxid de carboni a l’atmosfera podria fer que les turbulències fossin més habituals en la
navegació dels avions. Sobre
l’Atlàntic Nord, cap a mitjans
del segle XXI serien un 170
per cent més freqüents i la
intensitatpodriaaugmentar
un 40 per cent, segons un
estudi britànic que publica la
revista Nature Climate Change. L’augment de turbulències

incideix sobre la seguretat i també sobre
les despeses de les companyies aèries.
Els pilots solen volar al voltant de la
turbulència i no a través, cosa
que es tradueix en més despesa en combustible. “El nostre
estudi mostra que la quantitat d’espai d’aire amb turbulència és més probable que
es dupliqui”, diu l’autor de
l’estudi, Paul D. Williams, de la
Universitat de Reading.

El Restaurant del
Futur estudia com
funciona la masticació
Investigadors holandesos aprofundeixen en els processos que hi ha darrere
d’una mossegada amb l’objectiu de dissenyar aliments més segurs i gustosos
✖ MARY ROACH ✖ THE NEW YORK TIMES
n parlar de Food Valley
[Vall del Menjar], a Wageningen, a Holanda, a la
gent els el descrivia com
el Silicon Valley de l’alimentació. En aquest clúster d’universitats i instal·lacions de recerca,
gairebé 15.000 científics es dediquen a millorar la qualitat dels nostres àpats. O, segons l’opinió que us
mereixin els aliments processats, a
comprometre-la. Quan en el seu
moment el comparava amb el Silicon Valley, no m’esperava que m’hi
servirien silicona de veritat.
Però allà em teniu, a l’anomenat
Restaurant del Futur, una cafeteria
de la Universitat de Wageningen
amb càmeres amagades que enregistren els comensals mentre prenen decisions sobre el menjar. I
aquí el teniu: un recipient de petits
cubs blancs amb textura de goma i
la mida de crostons de pa com els de
les amanides. Andries van der Bilt
els ha portat del seu laboratori del
Centre
Mèdic
Universitari
d’Utrecht, situat a poca distància.
“Es masteguen”, explica.

E

Una bona mossegada

Els cubs són fets d’un producte registrat com a Comfort Putty, que
s’utilitza més freqüentment en la
seva forma no endurida per obtenir
impressions dentals. Però Van der
Bilt no és pas dentista. És especialista en fisiologia bucal i probablement en sap més sobre la masticació
que ningú més al món. Fa servir els
cubs per determinar el “rendiment
masticatori”, és a dir, per esbrinar
l’eficàcia de la masticació d’una persona. Agafo un cub del recipient. Si
de nens vau rosegar mai alguna go-

ma de llapis ja heu tastat aquest
plat. “Em sap greu –diu Van der Bilt,
avergonyit–. Ja té un temps”, com si
la silicona fresca fos millor. Van der
Bilt i els seus col·legues estudien la
boca, més concretament el seu paper com a processador alimentari
humà.
Un mos de micres

La manera com masteguem, per
exemple, és tan única i constant
com la manera com caminem o pleguem les camises. Hi ha mastegadors ràpids i mastegadors lents, que
fan mossos llargs i que fan mossos
curts, persones que masteguen per
la dreta i d’altres que ho fan per l’esquerra. Alguns masteguem de dalt a
baix, en vertical; d’altres masteguen
de biaix, com les vaques. Els vostres
hàbits de processament bucal són
una veritable empremta digital.
Van der Bilt estudia els elements
neuromusculars de la masticació.
Sovint sentim a parlar sobre la potència impressionant dels músculs
de la mandíbula. Són els nostres
músculs més potents pel que fa a la
pressió en un sol impuls d’activitat.
Van der Bilt n’estudia un altre aspecte: la seva capacitat de protecció.
Imagineu-vos un cacauet entre
dos queixals a punt de ser esclafat.
Exactament en la mil·lèsima en què
el cacauet cedeix, els músculs de la
mandíbula ho perceben i, en un acte reflex, deixen de prémer. Sense
aquest reflex, els queixals seguirien
pressionant temeràriament l’un
contra l’altre, però sense cap cacauet
entremig. Per evitar que els fornits
músculs maxil·lars us aixafin la vostra preciosa dentadura, l’única que
teniu, el cos va desenvolupar un sis-

tema de frenada automàtic més ràpid i sofisticat que el que pugui portar un Lexus. La mandíbula és conscient de la seva pròpia força. Com
més ràpidament i precipitadament
tanqueu la boca, menys força hi apliquen els músculs. Sense pensar-hi
conscientment.
Van der Bilt ha descobert que la
dentadura i la mandíbula són impressionants no per la seva força sinó per la seva sensibilitat. Les dents
humanes són capaces de detectar
un gra de sal o de sorra de
10 micres de diàmetre.
Una micra equival a
SEGURETAT
1/10.000 centímetres. Si
Les salsitxes de
encongíssiu una llauna
Frankfurt, el raïm
de Coca-cola fins al diài els caramels
metre d’un pèl humà, la
són els aliments
lletra O del nom del proque més morts
ducte faria unes 10 miper ennuegament
cres de diàmetre.
provoquen, segons
L’estudi del processaun estudi. GETTY IMAGES
ment bucal no està relacionat únicament amb la dentadura,
sinó que té a veure amb tot “l’aparell
bucal”: dents, llengua, llavis, galtes
i saliva. Tots plegats col·laboren per
aconseguir un objectiu comú: la formació del bol alimentari, una massa de partícules d’aliments mastegades i humitejades amb saliva, és
a dir, uns aliments que estan en un
“estat deglutible”.
Ciència per empassar-s’ho tot

Per calcular la cohesió del bol, cal
trobar la viscositat i la tensió superficial de la saliva humidificadora, així com el radi mitjà de les partícules mastegades i la distància
mitjana que les separa. Per obtenir
totes aquestes variables, cal aturar
el subjecte just abans que engolei-

xi i fer que us cedeixi la massa, com
un gat siamès amb una bola de pèl.
Els investigadors d’aquest centre
han descobert que la formació i la
deglució del bol depenen d’una seqüència d’actes i reflexos neuromusculars altament coordinats que
es pot alterar per un accident cerebrovascular, una malaltia neurològica degenerativa o irradiació tumoral. El terme general per descriure
aquest procés és disfàgia (del grec
alteracions en menjar).
Normalment, mentre respireu i
no empasseu, la laringe (la nou)
bloqueja l’entrada a l’esòfag. Quan
un mos o un glop de menjar o beguda està a punt per ser deglutit, la
laringe s’ha d’elevar per deixar pas,
tant per permetre l’accés a l’esòfag
com per tancar el conducte aeri i
evitar que el menjar “vagi per l’altre
forat”. Perquè es pugui dur a terme
aquest procés, es reté el bol momentàniament a la part del darrere
de la llengua, que és una mena de
semàfor anatòmic. Ara bé, si, a cau-
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CIENCIA.ARA.CAT

L’OBSERVATORI
Un documental
sobre Ferran Sunyer

Fa poc es va publicar el genoma de les cèl·lules
HeLa, que serveixen de model de laboratori per estudiar el càncer. Provenen d’una jove afroamericana, Henrietta Lacks, a la qual el 1951 se li va fer
una biòpsia, ja que patia càncer d’úter. Al bloc del
Centpeus, Daniel Closa n’explica els detalls i el debat ètic: “Provenen d’una persona, de manera que
publicar el genoma de les cèl·lules és equivalent
a publicar el genoma d’aquella persona sense haver
demanat permís. Henrietta Lacks va morir fa mig
segle, però els seus descendents encara viuen i
porten la meitat del seu genoma. És curiós que els
investigadors no s’adonessin d’aquest detall”. Trobareu l’entrada completa a http://ciencia.ara.cat.

EXCEL·LÈNCIA MATEMÀTICA I CORATGE. Fa poc
més d’un segle Ferran Sunyer va néixer a Figueres
en un part dificultós que el va condemnar a anar
en cadira de rodes tota la vida. Aquesta discapacitat no va ser un obstacle perquè publiqués més de
30 articles científics, entre altres, a Comptes Rendues de l’Acadèmia de Ciències de París, i perquè
mantingués un intercanvi constant amb l’escola
francesa d’analistes, en particular amb Szolem
Mandelbrojt. El 25 d’abril el programa El documental, del 33 (22.40 hores), explica la història d’excel·lència i superació d’aquest Hawking català.

LA LECTORA CORRENT

Enrica Calabresi,
víctima del racisme
argherita Hack és una astrofísica
italiana que als noranta-un anys
segueix lluitant per la democràcia, la justícia social i els drets de les dones. En un llibre recent en què reprodueix pensaments i records, Hack reflexiona sobre la ciència i les dificultats del jovent que surt de la universitat amb un
títol que, fins i tot en el cas del doctorat,
no serveix de gaire al propi país, i els força a emigrar.
Una situació que es dóna també a casa
nostra. En rememorar la seva joventut,
Hack recorda una excel·lent professora
de ciències que va tenir a l’institut a qui,
d’un dia per l’altre, van acomiadar. El motiu: era jueva i una llei “per a la defensa de
la raça a l’escola feixista” expulsava de les
escoles i les universitats italianes totes
les persones jueves. Era Enrica Calabresi, una gran zoòloga
nascuda a Ferrara el
Injustícia
1891, en una família
A Itàlia corre
de la burgesia jueva
una llista de
il·lustrada que tan
bé va descriure Giprofessors
orgio Bassani a El
universitaris
jardí dels Finzi-Conjueus per
tini (Proa, 1987).
boicotejar-los
Abans de les lleis
racials ja va deixar
la universitat per l’assetjament que hi va
patir. El gener del 1944 va ser detinguda
i empresonada. Per evitar anar a un
camp d’extermini, va decidir suïcidar-se
prenent raticida. El 2011 el diari La Repubblica informava que corria per Itàlia
una llista amb noms de professors universitaris i professionals que eren jueus.
El propòsit de difondre’n els noms era
boicotejar-los. Una mostra més de l’antisemitisme actual. Per frenar-lo, cal
que Europa no oblidi la seva història recent perquè, com va dir el filòsof Santayana, “qui no pot recordar el passat està
abocat a repetir-lo”.

M

sa de la disfàgia, la laringe no es
mou prou ràpidament, el menjar
pot descendir per les vies aèries, un
fet que, evidentment, comporta un
cert perill d’ennuegament.
Un altre entrebanc de la deglució
menys letal i més divertit és la regurgitació nasal. En aquest cas, el
paladar tou (on hi ha la campaneta)
no tapona satisfactòriament l’obertura de la cavitat nasal. Se’n deriva
el risc que s’expulsi llet o, posem per
cas, pèsols mastegats, pels forats del
nas. La regurgitació nasal és freqüent en els nens, perquè sovint riuen mentre mengen i perquè el seu
mecanisme de deglució no està plenament desenvolupat.
Per no ennuegar-se

Una “coordinació de la deglució
immadura” és la raó per la qual el
90% de les morts per ennuagament
vinculades amb l’alimentació es
donen en menors de 5 anys. Els aliments rodons són particularment
traïdors, perquè la seva forma

s’ajusta a la de la tràquea. Si un gra
de raïm s’empassa per l’altre forat,
bloca el conducte completament,
i impossibilita la respiració. Les
salsitxes de Frankfurt, el raïm i els
caramels ocupen les tres primeres
posicions en una llista d’aliments
mortífers publicada en l’edició de
juliol del 2008 de The International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Als Estats Units un
caramel anomenat Lychee Mini
Fruit Gels és responsable de prou
defuncions perquè l’Administració
d’Aliments i Medicaments nordamericana (FDA) n’hagi prohibit la
importació.
Els aliments més segurs, esclar,
són els que arriben al plat prehumitejats i mastegats a màquina, i que
deixen poca cosa a fer al vostre propi processador incorporat. El menjar tou és una forma de privació sensorial, però. Per això ens agrada especialment el cruixent. Un col·lega
de Van der Bilt, Ton van Vliet, investiga el funcionament del cruixent.

Per exemple, una poma o una pastanaga fresques “són tot bombolles i
bigues”, afirma mentre esbossa xarxes de cèl·lules plenes d’aigua i parets cel·lulars en una llibreta.
El millor cruixent

Perquè un aliment faci un soroll audible en trencar-se, un crec, s’ha de
produir el que s’anomena una fractura fràgil: un trencament sobtat a
alta velocitat. Van Vliet agafa una
rodanxa bufada de mandioca fregida d’una bossa i la parteix en dos.
“Per aconseguir aquest soroll, necessites velocitats de fractura de
300 metres per segon”, afirma. Els
productes passats i remollits us poden fer emmalaltir o, com a mínim,
han perdut gran part de la seva
abundància nutricional. En certa
manera, mengem amb les orelles.
“Les persones mengem física –assegura Van Vliet–. Menges propietats
físiques amb una mica de gust i
d’aroma. I si la física no és bona, no
t’ho menges”, afegeix.e

MERCÈ PIQUERAS
BIÒLOGA
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La ciència avala
Sant Jordi
La lectura, la passejada social i la felicitat,
tres claus per viure més i millor
Reportatge

SALVADOR MACIP
LEICESTER

ant Jordi és una de les festes més vistoses del calendari i, igual que totes les altres, és possible que tingui
tants partidaris com detractors. No sol passar que les tradicions muntades al voltant d’una efemèride empenyin a consumir cultura, i aquesta hauria de ser una raó
suficient per sortir al carrer i complir de bon grat amb el ritual. Però,
per si de cas, us donarem uns quants
motius més, tots demostrats científicament, per estimular-vos a participar en les celebracions de la diada d’aquest any.
Tothom té clar que la lectura és
una activitat que exercita les neurones i, per tant, és molt recomanable
des del punt de vista de la salut. A
banda del plaer que proporcionen,
els bons llibres estimulen la imaginació, instrueixen, entretenen i fan
pensar. Però, a més, des de fa poc se
sap que també poden influir d’una
manera directa en com es desenvolupa el cervell dels nens. Un article
presentat l’octubre del 2012, dirigit
per Martha Farah de la Universitat
de Pennsilvània, apuntava que hi ha
una època determinada del creixement en què el cervell és molt sensible a la influència dels factors de
l’entorn, en especial els llibres.
L’equip de la doctora Farah va seguir durant prop de 20 anys, des del
naixement fins passada l’adolescència, un grup de 64 nens d’entorns socials pobres. A més d’enregistrar el
nombre de llibres i joguines que tenien a casa i quina mena de suport
emocional els donaven els pares,
van estudiar els seus cervells amb
tècniques de ressonància magnètica. Això els va permetre tenir imatges de com es desenvolupaven físicament al llarg dels anys. Van acabar deduint que la quantitat d’estímuls que rep un nen a casa quan té
quatre anys determina el gruix de
certes regions del còrtex cerebral
quan és adolescent. Com és d’esperar, aquesta diferència de la composició del cervell influeix en la intel·ligència, augmentant per exemple les habilitats visuals complexes.
Curiosament, aquest efecte s’havia

S

perdut als vuit anys, cosa que indica
que durant els primers anys de vida és quan més es pot contribuir a
l’evolució de la ment dels nanos.
Aquest treball demostra que un
entorn ric durant la infantesa fa
que madurem adequadament, i això no només és atribuïble a la quantitat de llibres que un té al voltant,
sinó a la suma de tots els factors.
Però també suggereix que fomentar la lectura des de ben aviat té un
impacte no tan sols cultural sinó
també físic i que és una bona arma
per assegurar que el nen té el suport
que necessita durant una etapa clau
del seu creixement. No està malament aprofitar l’excusa de Sant
Jordi per assegurar-nos que els petits de la casa disposen d’estímuls
en forma d’imatges, paraules i històries. Compartir aquests moments de lectura amb ells no tan
sols proporciona una recompensa
immediata en forma de diversió,
també pot tenir efectes mesurables
a llarg termini.
A ple sol

Si tenim una mica de sort i el temps
acompanya, Sant Jordi també és un
bon moment per carregar les reserves de vitamina D. A diferència de la
majoria de les altres vitamines, que
s’obtenen bàsicament del menjar, la
D és una de les poques que el nostre cos pot fabricar (només un 10%
prové de la dieta). Per fer-ho, però,
necessita els raigs ultraviolats del
sol, que activen un precursor de la
vitamina que hi ha a la pell. Així
doncs, un passeig sota el cel clar de
primavera mentre remenem llibres
a les parades pot ajudar-nos a mantenir uns nivells saludables de vitamina D sense els riscos de cremades
i insolacions més típics de l’estiu.

Per què és tan important per a la
salut? Tot i que la vitamina D no es
va descriure fins al 1922, els efectes
terapèutics dels raigs ultraviolats es
coneixien des de feia temps. Per
exemple, la tuberculosi es tractava
amb banys de sol abans que es descobrissin els antibiòtics que la curen. Dècades després es va veure
que això funcionava perquè la vitamina D mata el bacteri responsable
de la tuberculosi. També sabem que
la vitamina D és important per als
ossos, perquè ajuda a absorbir el calci que necessiten per estar forts.
A més d’això, darrerament han
aparegut una sèrie estudis que indiquen que aquesta vitamina podria
ajudar-nos a prevenir malalties com
algunes infeccions (sobretot refredats),l’asma,ladiabetisifinsitotproblemes cardíacs i el càncer. No tothom està d’acord que una dosi extra
siguitanprotectoracomdiuenalguns
perquèencarahiharesultatscontradictoris, però sí que sembla que un
dèficit sever pot perjudicar en més
d’un sentit. Per això als països nòrdics, on toca poc el sol, els governs
han començat a recomanar prendre
suplements, sobretot a les persones
depellmésfosca(lamelaninaqueens
dóna color redueix també els raigs
que absorbim). A casa nostra, on tenim dosis generoses de sol mediterrani, el dèficit no és un problema tan
important,peròrecordemqueestem
deixant enrere els mesos d’hivern,
durant els quals hem estat més tancats a casa, i els nivells de vitamina D
probablement deuen estar al mínim.
Actualment s’estan duent a terme assaigs clínics massius en diversos països per confirmar aquests
treballs preliminars sobre l’impacte de la vitamina D en la prevenció
de malalties. La majoria acabaran

El plaer solitari
La lectura és per definició un plaer
solitari, però Sant Jordi ens demostra que ocasionalment pot derivar també en un acte social. Un
dia a l’any convertim en multitudinari el bon costum d’entrar en una
llibreria a remenar les novetats, i
hauríem de treure profit d’aquesta particular manera de fer cultura i socialitzar a la vegada. Entre
altres coses, perquè s’ha demostrat que l’aïllament disminueix
l’esperança de vida. Això afirma un
estudi publicat aquest març a la revista PNAS. Uns científics angle-

sos van estudiar 6.500 persones de
més de 50 anys i es van adonar que
els que tenien menys interaccions
socials patien més malalties i morien abans que els que mantenien
bones relacions amb amics i familiars. També s’ha vist que, en micos en captivitat, els que viuen en
grups més grans experimenten un
augment de la quantitat de matèria grisa del cervell. Quan sortiu a
passejar, parleu amb els llibreters
i amb la gent amb qui us esteu donant cops de colze per arribar a la
caixa. Pot ser bo per a la salut.

entre el 2017 i el 2020, així que al
llarg dels pròxims anys sabrem si
prendre’n és recomanable per a tothom o els afortunats que viuen on fa
bon temps ja en tenen prou sortint
al carrer. De moment, Sant Jordi
ens dóna l’oportunitat d’inaugurar
oficialment la temporada de primavera i passar-nos el dia comprant a
l’aire lliure, cosa que a les ciutats no
és gaire habitual. La pujada dels nivells de vitamina D és un extra.
No oblidem les altres neurones

Sant Jordi és també el nostre dia
dels enamorats, una tradició que va
començar mig segle abans que s’instaurés el Dia del Llibre. Regalar roses està bé, però hi ha motius biològics per recomanar altres activitats
romàntiques. Als humans ens agraden les carícies, una preferència que
compartim amb els animals socials,
com els micos, els gossos i els gats. A
principis d’aquest any, es va descobrir que la raó és l’existència d’un tipus de neurona especial a la pell que
només s’encarrega de respondre a
les carícies i transmetre al cervell
un estímul de plaer.
Els experiments els va fer el grup
del doctor David Anderson, al California Institute of Technology, fent
servir ratolins manipulats genèticament per poder veure com se’ls activaven les neurones. Així és com
van trobar que unes s’encenien només després d’una carícia. A més,
van donar als ratolins un fàrmac que
estimulava específicament aques-
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LLIBRES, ROSES I SOL

Sortir al carrer i prendre el sol
és bo, i més en un dia en què
els valors que predominen
són la lectura i l’amor.
FRANCESC MELCION / CRISTINA CALDERER

tes neurones i van notar que en demanaven més: simular carícies els
provocava un estat de benestar artificial. Això demostra que hi ha un
motiu biològic que ens empeny a
buscar aquest tipus de contacte físic
amb els de la nostra espècie. Com
que de moment no tenim cap pastilla com la que van prendre els ratolins, una bona manera d’acabar el
Sant Jordi podria ser tornar a casa
carregats de llibres, vitamina D i la

rosa, i asseure’ns al sofà amb les
nostres parelles per activar una mica aquestes neurones tan especials.

Longevitat
La gent feliç
viu un 14%
A la recerca de la felicitat
Sigui quin sigui el vessant que més més que la
ens interessi de Sant Jordi (la cul- que se sent
tural, la romàntica o la de la festa desgraciada
comunitària a l’aire lliure), segurament participar-hi ens farà més feliços. I això també és important.
Aristòtil ja va dir que la felicitat és

l’objectiu que la majoria de la gent
persegueix a la vida. Ara sabem
que, a més, té un efecte sobre la salut. Un treball dels psicòlegs Dieter
i Chan arribava fa uns anys a la
conclusió que la gent que diu que és
feliç viu un 14% més que la que se
sent desgraciada.
Un estudi del 2008, encapçalat
pel doctor Ruut Veenhoven de la
Universitat de Rotterdam, quantificava aquesta diferència: entre 7,5 i

10 anys extres per als que estan satisfets. Cal aprofitar les possibilitats
que ens ofereix la diada de Sant Jordi per ser feliços i fer salut. Si tenim
sort, a més de gaudir potser allargarem una mica la nostra esperança
de vida.e
SALVADOR MACIP ÉS METGE,
ESCRIPTOR I INVESTIGADOR DE
LA UNIVERSITAT DE LEICESTER
WWW.MACIP.ORG
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Una diada amb
retorns inesperats
i debuts potents

01

Irving, Fonalleras, Sánchez Piñol i Falcones,
quatre noms que aquest Sant Jordi faran forat
Reportatge
JORDI NOPCA
BARCELONA

i ha autors que, gairebé matemàticament,
per Sant Jordi reapareixen amb un nou llibre. En la novel·la l’hàbit és menys freqüent que en la noficció, en què oportunisme i grapa
mediàtica poden donar lloc a llibres
que fan l’agost durant la diada i després s’esfumen (fins al retorn de
l’any següent). Aquest 2013 hi ha
una desena d’autors que tornen a
estar d’actualitat gràcies a novel·les
d’ambicions i qualitats diverses. Cal
tenir en compte, a més, el debut
d’alguns escriptors que des de la singularitat o una proposta més comercial busquen fer-se un lloc ràpidament en un sector en plena
transformació.

H

Novel·les amb missatge
La crisi econòmica i de valors
esperona la consciència
No són pocs els escriptors que han
optat per revestir els nous llibres
d’un missatge social explícit. Paolo
Giordano vivia en un estat d’alerta
constant, obsedit per trobar un tema a l’altura del seu debut, La solitud dels nombres primers (2008). La
crisi creativa se li va acabar quan va
visitar una base militar italiana a
l’Afganistan. A El cos humà (Edicions 62 / Salamandra) furga en la
psicologia dels personatges gràcies
a la situació límit del camp de batalla. “Quan arriba la mort i la violència, crea una transformació irreversible amb el que hi havia abans”, diu
Giordano.
L’especulació immobiliària i la
del mercat de l’art recorren les noves novel·les de Rafael Chirbes i
Lluís-Anton Baulenas. A En la orilla (Anagrama), l’escriptor valencià
torna set anys després de Crematorio, i continua investigant les conseqüències de la voracitat capitalista
en l’entorn devastat del pantà d’Olba, on un home tanca la fusteria de la
qual era propietari mentre cuida el
pare, malalt terminal. Baulenas ha
esperat quatre anys entre El nas de
Mussolini (2009) i Quan arribi el pirata i se m’emporti (RBA). L’escriptor ha entregat una novel·la en què
passat i present conflueixen a partir d’un magnat de 96 anys i el propi-

etari d’un gabinet d’atenció mèdica
al Raval. Dos dels punts forts del llibre són l’observació de la realitat social del barri –complexa i contradictòria– i la denúncia del capitalisme
salvatge, que permet que fins i tot
l’art entri en l’especulació.
En el cas de Pilar Rahola i Núria
Cadenes, les dues autores coincideixen al taulell de novetats havent
mantingut una relació més o menys
intensa amb la política. Rahola va
debutar en la ficció el 1983 amb
Aquell estiu color de vent, i el 2002
publicaria una novel·la eròtica a Columna, La luxúria: els amants de Tània. Una dècada més tard presenta
El carrer de l’Embut (RBA), en què
recrea des dels anys de la dictadura de Primo de Rivera i el pistolerisme barceloní fins a la proclamació
de l’Estat Català per Lluís Companys a la plaça de Sant Jaume, l’esclat de la Guerra Civil i els Fets de
Maig del 1937. Hi explica també la
Cuba efervescent de les plantacions
de sucre i el Cadaqués que ha conegut de primera mà gràcies a la família, fet que li serveix per reivindicar
el pedagog Lluís Tasis, assassinat
per un escamot de la FAI: “El llibre
vol ser un homenatge als grans mestres republicans, que somiaven un
país modern i van ser anorreats per
la catàstrofe”, assegura l’autora.
En el cas de Núria Cadenes, són
més de 20 els anys que separen El
cel de les oques (Columna) i El banquer (Edicions de 1984). En aquesta

nova novel·la, Cadenes dissecciona
un personatge amb una gran ambició, sense escrúpols, a qui no li tremola el pols a l’hora d’ordenar matar a tothom que s’interposi en el
seu camí, i que està basat en Joan
March, contrabandista reconvertit
en finançador –entre altres coses–
del cop d’estat franquista del 1936.

Fer història
Sánchez Piñol i Falcones, dues
maneres de mirar-se el passat
Per Albert Sánchez Piñol, 1714 és la
“tragèdia perfecta catalana”, en l’aspecte històric, simbòlic i polític.
Disposat a explicar-la narrativament, l’autor de La pell freda ha dedicat més de sis anys a escriure Victus (La Campana), que a l’octubre
del 2012 va ser publicada en castellà. Aquest abril l’editorial ha posat
en circulació la traducció catalana
de Xavier Pàmies del llibre que més
maldecaps ha portat a l’escriptor. El
lector segueix les peripècies de
Martí Zuviría, que aprèn a expugnar
fortaleses i després de participar en
la batalla d’Almansa (1707) acaba
tenint un paper important al setge
de Barcelona del 1714. “Deixo a tothom fatal, però perquè parlo des
d’un personatge, i la seva visió no ha
de coincidir amb la meva”, diu Sánchez Piñol: l’estratègia no coincideix amb la d’Ildefonso Falcones,
que després d’una punxada relativa amb La mà de Fàtima (Rosa dels
Vents, 2009) s’ha proposat explicar

INTROSPECCIÓ I CONFLICTE

Llucia Ramis (01) fa balanç de la
família. Fonalleras (02) torna a
la novel·la. Giordano (03)
segueix un escamot de guerra a
l’Afganistan. RUTH MARIGOT / CÈLIA ATSET

Actuals
Les guerres,
l’especulació i
la crisi, temes
que atreuen
els escriptors

Les microeditorials catalanes, un valor segur
Si fa uns anys es va parlar força de
l’eclosió de les microeditorials en
llengua castellana, aquest Sant
Jordi cal parar atenció a les microeditorials que aposten pel català. A
casos com LaBreu, Club Editor,
Adesiara, Ela Geminada, El Gall i
Llibres del Segle s’hi afegeixen tres
projectes nascuts durant l’últim
any amb bon ull literari: Raig Verd,
Periscopi i Males Herbes.
El projecte de Raig Verd va
aconseguir ràpidament l’aval del
sector amb el premi Llibreter 2012
per la primera novel·la que van publicar, A dalt tot està tranquil, de
Gerbrand Bakker. El catàleg ha
crescut amb autors com Rubens
Figueiredo, Gabriel Josipovici,
Ron Butlin i el debut de Víctor Sabaté, El jove Nathaniel Hathorne.

De moment, Periscopi
ha combinat debuts
d’autors catalans
com Manel de la Rosa i Tuli Márquez
amb la publicació de
Karen Russell i David Foster Wallace
(L’escombra del sistema és la primera novel·la que se’n publica
en català). Males Herbes,
per acabar, combina ciènciaficció i fantasia –han recuperat
Miquel Àngel Riera i han publicat
un inèdit de Kurt Vonnegut– amb
experiments com el de Valero Sanmartí: Jo només il·lumino la catalana terra proposa la destrucció dels
referents del país per començar de
zero (i millor).

des d’un punt de vista omniscient la
persecució dels gitanos a l’Espanya
del segle XVIII. “El rei Ferran VI
pretenia acabar amb la raça, però es
va equivocar, perquè els gitanos que
van capturar eren els que estaven
assimilats i vivien en pobles i ciutats”, recorda Falcones. La reina
descalça se centra en la història de
dues dones, la Caridad i la Milagros.
La primera acaba d’arribar de Cuba,
on era esclava del propietari d’una
fàbrica de cigars. La segona és una
gitana del barri sevillà de Triana que
haurà de fugir a Madrid. La novel·la
recrea un retall del passat sense cap
aresta lingüística, en la línia dels llibres precedents de l’autor.

Escriure des del jo

Detall de la
coberta de Jo
només il·lumino
la catalana
terra, de Valero
Sanmartí.
R. PELÁEZ

Quan un autor es pren a ell
mateix com a punt de partida
Les novetats d’enguany de Carme
Riera i Llucia Ramis han nascut a
partir de motivacions autobiogràfiques. A Temps d’innocència (Edicions 62), Riera recupera la infantesa viscuda a Mallorca, entre la casa
familiar de Palma i la residència
d’estiueig de Deià. Llucia Ramis,
que fins ara havia escrit sobre la generació nascuda a finals dels 70, a
Tot allò que una tarda morí amb les
bicicletes (Columna) recorre al singular periple geogràfic familiar per
contrastar-lo amb la pròpia situació
personal, força precària tant en l’aspecte emocional com laboral, prenent l’opció discutible de canviar els
noms dels personatges i novel·lar
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–convertir en ficció– algunes de les
situacions.
En aquest apartat destaquen
també les últimes novel·les de Josep
Maria Fonalleras i John Irving, que
tot i explicar històries de ficció es
plantegen interrogants que els mateixos autors han viscut en primera persona. En el cas de Climent
(Amsterdam), Fonalleras planteja
una història de desaparicions i reflexions sobre el fet creatiu a partir
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del repte de tornar a la novel·la dotze anys més tard de l’últim intent,
August & Gustau (Empúries). John
Irving, un dels grans defensors del
realisme dickensià –tot i que en més
d’una novel·la hi ha fet sortir fantasmes–, s’enfronta a En una sola persona (Edicions 62 / Tusquets) al dilema de la construcció de la identitat sexual a partir d’un personatge
masculí, Billy Dean-Abbott, que comença dubtant sobre les seves pre-

Realisme
L’aproximació
realista
domina les
apostes de
Sant Jordi

ferències i acaba sent testimoni de
l’epidèmia de sida dels 80.

Estrenar-se amb força
Del ‘thriller’ esotèric a la sàtira
de la institució familiar
Abans i tot de publicar El guardià invisible (Columna/Destino), Dolores
Redondo va aconseguir que les tres
novel·les de la inspectora Amaia Salazar fossin contractades en tretze
llengües. El thriller esotèric d’ecos

nòrdics no és l’única manera de debutar amb fortuna: amb Una família exemplar (Destino), Genís Sinca
dispara contra la família a partir de
dues nissagues, una de Tortosa i l’altra de Manresa; menys satíric i més
metaliterari, Albert Forns debuta
amb Albert Serra (Empúries), en
què el seu alter ego vol convertir-se
en el cineasta que es va donar a
conèixer internacionalment amb
Honor de cavalleria.e

48

esports

DIUMENGE, 21 D’ABRIL DEL 2013

ara

LLIGA

Cesc trenca un
partit tediós
i acosta el títol
de Lliga
Tito resta minuts a les cames
de molts titulars que jugaran
dimarts a Munic
Barcelona

1

Llevant

0

Barcelona
1 Valdés
2 Alves
21 Adriano
22 Abidal
19 Montoya
11 Thiago
25 Alex Song
8 Iniesta
37 Tello
4 Cesc
7 Villa
Canvis: Xavi (Iniesta, 53’),
Pedro (Thiago, 66’) i Alexis
(Tello, 76’).
Entrenador:
Tito Vilanova.

13
19
6
4
12
23
24
8
7
11
9

Llevant
Keylor Navas
Pedro López
Vyntra
David Navarro
Juanfran
Pape Diop
Simao
El Zhar
Barkero
Rubén García
Acquafresca

Canvis: Valdo (El Zhar,
68’), Míchel (Simao, 85’) i
Roger (Rubén García, 89’).
Entrenador:
Juan Ignacio Martínez.

Gols: 0-1 Cesc (83’).
Àrbitre: Alberto Undiano Mallenco. Comitè Navarrès.
Targetes grogues: Pape Diop (32’), Alex Song (64’) i
Pedro López (87’).
Targetes vermelles: cap.
Estadi: Camp Nou. 70.957 espectadors.

Crònica

ALBERT SOLÉ
BARCELONA

l partit d’ahir al Camp
Nou va ser d’aquells del
mes de maig de la Lliga,
quan el campionat ja està matemàticament decidit i cap dels dos equips s’hi juga
res. De fet, en part era així, ja que el
Barça virtualment ja és campió –ha
de sumar sis punts en els sis partits
que queden– i el Llevant ja està virtualment salvat, amb 40 punts. Entre aquesta situació i que els blaugranes tenien el cap més a Munic
que a Barcelona, el duel d’ahir no va
tenir quasi cap al·licient. Un tràmit
sense substància per sumar tres
punts més gràcies al gol final de
Cesc i quedar-se a sis del títol, i per
desgastar-se el mínim pensant en la
Lliga de Campions.
La suplència de Marc Bartra ahir,
tenint en compte que és un jugador

E

que necessita més minuts de rodatge, només s’entén perquè la seva titularitat dimarts contra el Bayern
està assegurada –i és obligatòria per
la sanció d’Adriano–, i Tito Vilanova no vol córrer el més mínim risc.
Ni el de Sant Jaume dels Domenys
ni Piqué van jugar un sol minut ahir
–Piqué no era ni a la convocatòria–,
i la línia de quatre defenses estava
formada per quatre laterals en origen (Alves, Adriano, Abidal i Montoya), i només Alves va jugar a la seva posició natural. Al mig del camp
van descansar Busquets i Xavi, cosa que va convertir Iniesta en l’amo
i senyor del timó del partit, i va tornar a fer un recital. De fet, ahir el de
Fuentealbilla va ser el millor atacant, ja que ni Villa ni Cesc ni Tello
van tenir el seu dia més brillant. A
banda d’Iniesta, el millor jugador
del partit va ser Éric Abidal –excel·lent en el tall–, que va tornar a
ser titular més d’un any després de
l’últim cop, i després del trasplantament aquest partit per a ell va ser
com la final de la Champions.
La titularitat de David Villa, i la
suplència d’Alexis, tenia dues lectures. O bé el xilè és l’escollit pels tècnics per acompanyar Pedro i Messi al davant a Munic, o bé l’asturià
estava a prova per guanyar-se
aquesta plaça a la davantera per dimarts, i per desgràcia no la va superar. Villa va fer un mal partit, va estar lent i molt desencertat. Des que
el Guaje es va tornar a guanyar la titularitat per la davallada de Cesc,
l’asturià ha tornat a baixar el seu
rendiment en els últims partits. Això i el fet que acabés jugant els 90
minuts fan preveure que Alexis és
l’escollit per Tito per a les semifinals de Champions.
Avorriment absolut

La primera part va ser de les més
avorrides del Barça aquest any a
l’estadi. Entre el tedi del Llevant, i
les ganes de no fer-se mal dels blaugranes, van passar molt poques coses en 45 minuts. El primer quart
d’hora del partit en especial va ser
de badall, que es va estroncar quan

Undiano Mallenco va xiular un penal tan rigorós com innecessari de
Simão a Iniesta, que ja estava fora
del camp després de driblar el defensa del Llevant. Villa, però, no va
xutar gaire bé des dels 11 metres i
Navas va atura la pilota. El rebuig el
va caçar Cesc, però el porter granota va tornar a fer una gran intervenció per evitar l’1-0.
El partit es va activar una mica
després del penal errat, gràcies sobretotalainspiracióilesganesd’Iniesta,quehovafertotenatacenels60
minuts que va jugar, abans de ser
substituït per Xavi. Un xut de Tello
de primeres al lateral de la xarxa
(min31),unafaltadirectad’Alvesdes
Cesc Fàbregas
va dedicar el gol a la
seva filla. ANDREU DALMAU / EFE

de 40 metres que Navas va desviar
amb certs problemes (min 33), i una
rematada de Villa a boca de canó que
esvaestavellaralcosdeJuanfranvan
ser les ocasions amb cert perill del
Barça als primers 45 minuts.
La segona meitat va seguir el mateix guió de la primera, però l’única diferència va ser que el Llevant,
veient les poques ganes del Barça,
va decidir fer un pas endavant per
intentar puntuar per primer cop a
la seva història al Camp Nou.
El canvi de Xavi per Iniesta als
60 minuts va ser clarament per repartir minuts entre dos jugadors
fonamentals contra el Bayern, però l’entrada de Pedro per Thiago
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Les inèrcies estimben
l’atac contra el mur
El Barça abusa del joc per l’esquerra i triga
a trobar escletxes tot i corregir-se al final
Anàlisi tècnica

NATALIA ARROYO

a feina defensiva del Llevant ahir al Camp Nou va
ser impecable. Brillant,
solidària, consistent i,
fins al minut 84, efectiva.
Si la gesta valenciana va durar tant
va ser, però, més per incapacitat del
Barça que per mèrits del conjunt
que entrena Juan Ignacio Martínez.
Si el Barça hagués atacat amb més
ordre des del primer minut de joc,
segurament el Llevant no hauria somiat durant tants minuts que podria marxar de Barcelona amb un
dolç empat sense gols. Va ser Cesc,
amb un xut ras i creuat, l’únic capaç
de travessar la muralla després de
les errades de Villa, que fins i tot va
fallar un penal.

L

EL DIA DELS LATERALS

Dani Alves en acció contra
el Llevant. Vilanova va fer
jugar quatre laterals a la
defensa: Montoya, Adriano,
Abidal i Alves. DAVID RAMOS / GETTY

Villa
El Guaje va
jugar els 90
minuts i va
fallar un penal
en un partit
molt fluix
Iniesta
En els 60
minuts que va
ser al camp
va ser l’única
referència
ofensiva

(min 65) sí que va tenir una lectura
per intentar guanyar el partit. Villa
va passar a jugar de davanter centre i Cesc va recular al mig del
camp. Un canvi tàctic evident per
buscar una reacció, ja que fins llavors l’atac blaugrana havia sigut
molt fluix, només a mercè de la inspiració d’Iniesta. A falta d’un quart
d’hora, Abidal va dir-li a Tito Vilanova que estava bé i que podia
aguantar els 90 minuts sense problemes, i Marc Bartra, que estava
escalfant per entrar, va tornar a
seure a la banqueta. El substituït va
ser Tello per Alexis.
El tècnic del Barça intentava esperonar els seus jugadors des de la
banda buscant l’espurna que li feia
falta a l’equip per endur-se el partit.
En els últims minuts, potser més
amb orgull que una altra cosa, van
prémer l’accelerador i van acabar
trobant el premi. Alexis va fer una
bona jugada per l’extrem dret, i Cesc
va rebre, va retallar i va batre Navas
amb un xut ras i creuat (min 84). La
celebració del d’Arenys va ser molt
exagerada pel partit que era, però
segur que el jugador sabia que no
havia fet un bon partit i necessitava un gol per treure’s el mal gust.
No saben puntuar al Camp Nou

El Llevant va estar a punt de sumar
el primer punt a l’estadi del Barça
en la seva història, però al final el
gol de Cesc ho va esgarrar. Els granotes ja han visitat nou vegades el
Camp Nou, vuit en Lliga i un en Copa, i sempre ha perdut.e

El Barça podria ser
campió a l’avió de
tornada de Bilbao
Després d’una temporada espectacular, el Barça ja té el primer
match ball per aconseguir el títol
de Lliga. Serà en la pròxima jornada, la 33, quan el Barça juga a
San Mamés i el Madrid visita l’Atlètic al Vicente Calderón. Aquest
primer cop, però, no depèn d’ell
mateix, sinó que haurà de guanyar a Bilbao i esperar que els
blancs perdin el derbi. Tenint en
compte els horaris de la pròxima
jornada –el Barça juga al camp de
l’Athletic Club el dissabte a les sis
de la tarda i el Madrid disputa el
partit al Calderón tot seguit, a les
vuit de la tarda–, si el Barça guanya a San Mamés podria ser campió mentre està tornant amb avió
de Bilbao si el Madrid perd el derbi amb els del Cholo Simeone.
Amb l’empat encara no seria matemàtic, ja que el goal average és
a favor del Madrid. Si el Barça
guanya però els blancs puntuen,
la celebració del títol podria arribar la jornada següent, en el partit del Barça al Camp Nou contra
el Betis. Aquest cop el Barça sí
que dependria d’ell mateix per
poder celebrar el títol de Lliga
matemàticament. Moralment,
l’afició del Barça ja la va celebrar
quan va acabar la primera volta.

Cesc i Iniesta, massa junts

L’aposta del Llevant va ser clara des
del primer minut: Acquafresca, despenjat de qualsevol tasca defensiva,
esperava un possible contraatac que
sorprengués la defensa blaugrana.
A l’eix de la defensa del Barça, però, les cames d’Adriano i l’emoció i
concentració d’un esplèndid Abidal
van trencar tota esperança visitant.
De fet, les transicions més efectives
dels valencians, que van jugar replegadíssims al darrere, van ser les més
lentes, les que no rifaven la primera passada en llarg sinó que buscaven una sortida curta per avançar en
conducció davant el replegament
blaugrana.
Al Barça li va costar entrar en el
partit, com si estigués fred. L’alineació de Tito Vilanova va donar una
forma molt concreta a l’atac blaugrana i això el va penalitzar durant
els primers 45 minuts. Ja des de la

primera acció, Villa va abandonar la
banda dreta per situar-se entre centrals i actuar de punta fix. Aquest
moviment no va tenir retorn i, tot i
buscar algun desmarcatge en profunditat, la presència de l’asturià va
servir per a poc més que per anar
endarrerint la defensa. Cesc, desapareixent del centre de l’atac i esprimint la seva mobilitat, va caure gairebé sempre a la banda esquerra, on
ja hi havia Tello, ben obert, i Iniesta, amb voluntat de desbordar amb
la pilota controlada. Amb Thiago
movent-se pel mig per intentar participar del joc, la banda dreta va quedar només per a Alves. Però el brasiler, reservant-se energies per al
Bayern Munic, va tenir menys profunditat que altres dies. La conseqüència va ser dramàtica per al Barça, perquè va aprofitar molt poc els
espais buits d’aquella zona i va encallar-se per l’esquerra.
Reacció al descans

L’embut era tan evident que Tito Vilanova va corregir la posiciódels seus
homes. A la represa, Villa va aparèixer molt més obert a la banda i Cesc
va limitar-se els moviments cap a la
zona d’Iniesta, i va donar així al manxec molts més espais per desbordar.
El Llevant, que havia viscut relativament còmode durant tot el primer
temps, va començar a patir una mica
més, perquè la circulació de pilota
del Barça era més àgil. Més equilibrada. Song, la base sòlida de tot durant tot el matx, va trobar-se més
sortides per les dues bandes.
Els canvis, un per un, van acabar
d’ajustar l’atac per acabar-lo d’una
manera força tradicional. L’entrada
de Xavi per Iniesta va canviar de
banda Thiago, que va haver de fer
d’Iniesta durant uns minuts. Quan
el migcampista va ser substituït per
Pedro, el Barça va acabar jugant
amb un punta natural (Villa) i dos
extrems profunds (Pedro i Tello).
L’entrada d’Alexis va ser l’últim toc
d’energia per tombar el mur.e

Tito ajusta les posicions per equilibrar l’atac
Xavi

In
Iniesta

Thiago

Thiago (Cesc)

Cesc Tello
Alves

Villa
(Pedro)

Cesc (Villa)

Tello

Villa

Encallats per l’esquerra

Atac més equilibrat

Un Barça descompensat no va saber atacar una defensa tan tancada
com la del Llevant a la primera
part. Cesc va caure a la zona d’Iniesta, on ja hi havia Tello. La banda
dreta va ser només per a Alves.

Les consignes al descans van ressituar les peces i van donar amplitud
per la dreta, obrint la posició de Villa i centrant la de Cesc. L’entrada
de Pedro per Thiago va fer més pur
l’atac, amb un punta i dos extrems.
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BARÇA

L’EXAMEN DE “LA TDP”

RICARD
TORQUEMADA
PERIODISTA

EXCEL·LENT

Abidal

ara

Abidal completa el retorn
amb titularitat i 90 minuts

Les dades

Amb pilota, actuació
senzilla; sense, molta
concentració

Feia 420 dies que el francès no sortia d’inici en Lliga

97%

L’efectivitat d’Abidal en les
76 passades que va fer

Va tornar a ser titular per sorpresa
amb un rendiment impossible de millorar. El seu mèrit transcendeix l’aspecte esportiu, mereix un excel·lent
ho miris per on ho miris. Va ser puntual en la cobertura, autoritari, selectiu en la sortida de pilota i sempre va
triar la millor passada possible. En tot
moment va escollir bé què calia fer.

Com ja havia fet en les dues participacions anteriors contra el
Mallorca i el Saragossa, Abidal
va jugar fàcil. No va complicarse amb la pilota als peus i va buscar sempre passades senzilles i
segures. Va intentar-ne 76 i en
va completar 74.

CAPITAL

17

Iniesta

Les pilotes que va recuperar
No va ser precís ni va estar fi, però va
assumir la responsabilitat sobre la
gespa. En tot moment es va oferir per
intentar desequilibrar, va buscar espais on era difícil trobar-ne. No va trobar socis fiables i no va poder portar a
terme grans accions individuals. Va
jugar 60 minuts per repartir-se el descans amb Xavi Hernández.

Éric Abidal protegint la pilota davant la pressió d’Acquafresca. El defensa francès
va deixar detalls del millor del seu repertori en una actuació molt completa. TONI ALBIR / EFE
Abidal no era titular amb el Barça
des del 26 de febrer del 2012 al Vicente Calderón. 420 dies després,
el francès ha tornat a jugar d’inici i
completa la recuperació amb 90
minuts de bones sensacions.
NATALIA ARROYO

GOLEJADOR

Cesc
No va ser protagonista, no va trobar
passadissos interiors ni tampoc va
trobar societats còmplices per fer dos
contra dos o tres contra tres. A diferència del que li passa a Messi, la presència de Villa en atac li crea problemes. Va participar en la circulació de
pilota de manera intranscendent, però va fer el gol. Les dades demostren
que marca i decideix.

BARCELONA. Pas a pas, i sense fre,
Éric Abidal segueix avançant en la
seva recuperació després del trasplantament de fetge a què va haver de sotmetre’s i, després de dues jornades consecutives tenint
minuts contra el Mallorca i el Saragossa, ahir va ser titular contra
el Llevant al Camp Nou. Feia 420
dies que no ho era, des del 26 de
febrer del 2012, quan el Barça va
derrotar per 1-2 l’Atlètic de Madrid al Vicente Calderón amb el
francès ocupant la part esquerra
de la defensa. L’últim cop que Abidal havia jugat d’inici davant l’afi-

ció blaugrana va ser el 19 de febrer, en una golejada del Barça al
València (5-1). El partit d’ahir no
va ser tan plàcid, malgrat que els
barcelonistes van celebrar cadascuna de les accions de mèrit del
dorsal 22 com si fossin una ocasió
de gol.
Entre càntics d’“Abi, Abi, Abi”, el
francès va completar els 90 minuts
i no se li va notar la inactivitat. “Ja
fa dies que el veiem entrenar-se i si
ha jugat és perquè en tenim garanties”, va explicar Jordi Roura en roda de premsa. El central va estar
contundent en la pilota dividida,
ràpid en les curses a l’espai i molt
concentrat per fer cobertures.
Sempre atent, Abidal va liderar la
defensa blaugrana amb confiança i
efectivitat, va assumir el rol de veterà i va reivindicar sobre el terreny
de joc la renovació que fa dies que
reclama en cada entrevista davant
els mitjans.

Líder
Sense notar
la inactivitat,
Abidal
assumeix el
rol de veterà
en defensa

Fent parella amb Adriano, Abidal va donar molta estabilitat a
l’eix de la defensa i va frenar
qualsevol opció de contraatac
d’un Llevant que només amenaçava amb Acquafresca. Va recuperar 17 pilotes en 90 minuts.

Abidal va recuperar 17 pilotes
(el que ho va fer més de tot
l’equip) i va fallar només dues
passades de les 76 que va intentar.
No va cometre cap falta, va guanyar dos salts aeris amb Acquafresca. També va dominar els duels a terra, un al mateix davanter
italià i un altre a Pedro López.
“Estem molt contents”

“Tothom està molt content [per
l’Abidal], ha completat un partit
sencer. S’ha trobat molt bé i això
és un motiu d’alegria. Ha anat bé
al tall i ha resolt bé les situacions
de l’un contra un”, va seguir valorant Roura. Davant les baixes en
defensa, el tècnic va reconèixer
que Abidal “és una alternativa”
de cara al Bayern Munic, però va
donar a entendre que no serà l’escollit. “No cal anar tan de pressa.
Gaudim de la notícia: Abidal ha
jugat els 90 minuts”.e

Roura: “M’és igual quan siguem campions”
MARTÍ MOLINA

Jordi Roura, segon
entrenador del Barça, no vol fer números sobre quan pot ser campió el
conjunt blaugrana. “M’és igual si és
la setmana vinent o l’altra. Nosaltres anirem partit a partit, intentant
guanyar-los tots”, va dir després de
derrotar el Llevant al Camp Nou.
El tècnic va donar molta importància a la victòria i a la distància
que du l’equip blaugrana al Reial
Madrid. “Tretze punts contra el millor Madrid de la història tenen molt
de mèrit. És molt difícil mantenir el
nivell durant tota la temporada”.
Sobre el partit en si, Roura va dir
que el Llevant s’havia “defensat molt
bé” i va reconèixer que al Barça li va
faltar “fluïdesa en atac”.e

El vestidor reivindica
el treball a la Lliga

BARCELONA.

PREOCUPANT

L’atac
Un partit contra el Llevant exigeix
imaginació, riscos en les opcions i solidesa i constància a l’hora d’atacar,
Més enllà d’Iniesta i la frustració de
Tello quan encarava el lateral, al Barça li van faltar apostes individuals.
Amb arguments ofensius massa lleugers, l’equip va patir en atac. En part
també pel gran partit del porter Navas. Alexis va estimular l’atac amb la
seva energia.

Jordi Roura
SEGON ENTRENADOR DEL BARÇA

“13 punts contra el millor
Madrid de la història té molt
de mèrit. És difícil mantenir
el nivell tota la temporada”

Cesc Fàbregas
JUGADOR DEL BARÇA

Tito Vilanova va estar molt actiu a l’àrea tècnica, però
segueix sense comparèixer davant dels mitjans. J. LAGO / AFP

“Alguns volen fer veure que
aquesta Lliga no interessa.
Sabem com hem treballat”
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enbreu

Getafe i Cornellà, aparadors per al
rodatge del planter del Madrid
El club madrileny i el català són destins habituals dels joves blancs

FUTBOL INTERNACIONAL

El Bayern intimida el Barça
amb un 1-6 al Hannover

Prèvia
NATALIA ARROYO
BARCELONA

l Coliseum Alfonso Pérez i l’estadi de CornellàEl Prat són dos dels escenaris on més jugadors
formats al planter del
Reial Madrid han jugat en les últimes temporades. Per consolidar-se
a Primera Divisió, els futbolistes fabricats a Valdebebas han tingut dos
destins preferents en els últims deu
anys: el Getafe i l’Espanyol. Els dos
equips s’enfronten aquest migdia
(12 h, Canal+ Liga / GolT) en un partit que pot concretar la permanència periquita i definir les aspiracions
europees dels madrilenys. L’Espanyol tampoc descarta el somni de
colar-se entre els vuit primers, que
els podria donar un bitllet per jugar
a Europa l’any vinent per la sanció
de la UEFA al Màlaga.
De fet, la bona classificació del
Getafe i l’Espanyol explica per què
els tècnics del planter blanc els veuen com una de les millors opcions
per enviar els joves madridistes a
buscar minuts: són clubs consolidats a la categoria, que aposten pels
jugadors joves i que els ajuden a
completar la seva formació. “Si he
arribat al primer equip del Madrid
és gràcies a l’Espanyol, que em va
donar l’oportunitat de jugar a Primera Divisió”, va dir José Callejón
quan va acomiadar-se de l’afició periquita per fitxar pel club blanc. El
davanter andalús, de fet, va debutar
amb la samarreta blanc-i-blava al
Coliseum el 2008.
Aquella temporada, per exemple,
al bàndol azulón hi havia sis futbolistes que havien passat per les categories inferiors del Madrid: David
Belenguer, Francisco David Sousa,

E

Mario Gómez i Boateng celebrant amb un ball
un dels gols contra el Hannover. JULIAN STRATENSCHULTE / EFE
Abans de rebre el Barça
dimarts en Champions, el
Bayern de Munic va exhibir el seu poder ofensiu i
va golejar el Hannover
(1-6). Ribéry, Müller i

PRIMERA DIVISIÓ

El porter Kiko Casilla, que va formar-se al planter del Madrid abans de
reforçar l’Espanyol el 2007, felicita Sergio García pel seu gol. JESÚS DIGES / EFE

Adrián González, Esteban Granero,
Roberto Soldado i Roberto Pérez.
L’Espanyol, a més de Callejón, en
tenia dos més: Valdo i Luis García.
Porters de La Fábrica

Avuisotaelspalshihauràdosporters
que van intentar fer carrera al Madrid. El barceloní Jordi Codina, que
serà titular al Getafe per la sanció de
Moyá,vaabandonarlaCasaBlancafa
cinc anys, frenat per Iker Casillas. I
a l’Espanyol, Kiko Casilla va emigrar
de Valdebebas el curs 2006/07 per
reforçar el planter blanc-i-blau.
A part de Codina, Miguel Torres,
Pablo Sarabia i Borja Fernández representen el planter blanc a l’actual plantilla del Getafe. I Forlín, a
l’Espanyol, pot dir que va passar pel
Madrid Castella el 2007 abans de
tornar al Boca Juniors.e

Tancar la permanència
i somiar en Europa
El Getafe i l’Espanyol s’enfronten
aquest migdia al Coliseum Alfonso Pérez (12 h, Canal+ Liga / GolT)
en un duel marcat pel desig dels
periquitos de superar els simbòlics
42 punts i donar per tancada la salvació a Primera. El triomf, a més,
permetria somiar en Europa, un
objectiu que té força a mà el conjunt madrileny, novè. Per al partit,
Javier Aguirre no podrà comptar
amb Longo i Mattioni, lesionats,
ni amb Raúl Rodríguez, sancionat,
mentre que Luis García té les baixes dels lesionats Miguel Torres,
Colunga, Moyá i Escudero, i del
sancionat Alexis.

PRIMERA DIVISIÓ

El Madrid pateix amb el Betis
però imposa la seva efectivitat (3-1)
Crònica
M.M / T.P.
BARCELONA

l Reial Madrid va superar
el Betis per 3-1 en un partit en què l’efectivitat
ofensiva blanca va aturar
el bon joc visitant. El
conjunt blanc va fer algunes rotacions, tot i que va mantenir futbolistes
importants com Cristiano Ronaldo
i Özil a l’equip titular. El resultat de
l’aposta de José Mourinho, que segueix deixant a la banqueta Iker Casillas, va ser un equip fred, sense rit-

E

Robben van jugar 45 minuts, mentre que Lahm,
Javi Martínez, Schweinsteiger i Dante van descansar. Mario Gómez i Pizarro van ser titulars.

me, que va fer el primer abans del
descans gràcies a Özil però que va
patir en defensa durant una segona
part en què Benzema va fer el 2-0
quan el Betis jugava més bé. Els visitants, però, no es van rendir i van
aconseguir marcar gràcies a un penal transformat per Jorge Molina
després d’una dura falta del jove Nacho. El Betis va desaprofitar moltes
ocasions per esgarrapar un punt al
Santiago Bernabéu, amb un xut al
pal de la porteria de Diego López, i
en els últims segons Özil va sentenciar el partit amb el 3-1 definitiu, un
resultat que assegura al Reial Madrid seguir en la segona posició per
davant de l’Atlètic.e

El Granada punxa a casa
El Granada i el Valladolid
van empatar a Los Cármenes (1-1), un resultat
que deixa els locals just
per sobre la zona de descens. L’alemany Ebbert
va fer el 0-1 amb un pre-

Lliga BBVA - 32a jornada
Classificació

El València
brilla i goleja
el Màlaga
Mestalla va veure un
dels millors partits de la
temporada amb la golejada dels homes de Valverde sobre un rival directe en la lluita per jugar les competicions europees. Al descans el
València ja guanyava
per 4-1, amb dos gols de
Soldado i dos més de Canales i Parejo. A la segona part Ever Banega va
tancar la festa dels valencians, que superen
els andalusos en la classificació.

Cristiano no va descansar contra
el Betis. DANI POZO / AFP

ciós gol a la segona part
però El-Arabi va empatar
poc després (min 72). El
porter Jaime va ser l’heroi
del Valladolid amb una
gran actuació que va parar els peus al Granada.

EQUIP

PT

1

Barça

84

2

Reial Madrid

71

3

Atlètic de Madrid (-1)

65

4

Reial Societat (-1)

54

5

València (+1)

53

6

Màlaga (+1)

50

7

Betis

48

8 Rayo Vallecano

45

9 Getafe (-1)

44

10 Sevilla (-1)

42

11 Espanyol (-1)

40

12 Llevant (-1)

40

13 Valladolid

39

14 Athletic (-1)

35

15 Osasuna (-1)

31

16 Granada

29

17 Deportivo (-1)

29

18 Mallorca

28

19 Saragossa (-1)

27

20 Celta (-1)

24

Resultats
Mallorca - Rayo Vallecano

1-1

Granada - Valladolid

1-1

Reial Madrid - Betis

3-1

Barça - Llevant

1-0

València - Màlaga

5-1

Getafe - Espanyol

12 h

Deportivo - Athletic Club

17 h

Osasuna - Reial Societat

19 h

Sevilla - Atlètic de Madrid

21 h

Celta - Saragossa

Per a més informació
www.ara.cat/esports/futbol

demà a les 22 h
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enbreu
TENIS

Nadal jugarà la final de
Montecarlo contra Djokovic

Marc Márquez, el pilot més
jove a fer la ‘pole’ a MotoGP
El de Cervera surt primer a Austin seguit de Pedrosa i de Lorenzo
Prèvia
NURIA GARCÍA
BARCELONA

Rafael Nadal jugarà la final del torneig de Montecarlo per novena vegada
consecutiva després de
derrotar el francès JoWilfried Tsonga per 6-3 i

7-6 (3). Nadal encadena
46 victòries consecutives a Montecarlo, on lluitarà pel títol amb Djokovic, que es va desfer de
l’italià Fabio Fognini.

HOQUEI PATINS

Bon empat del Barça
El Coinasa Liceo i el Barça
van empatar (2-2) en
l’anada dels quarts de final de la Lliga Europea
(2-2) i l’eliminatòria es
resoldrà al Palau Blaugrana. El Reus Deportiu

va derrotar el Porto (3-2)
en una segona part boja i
el Noia va empatar amb
el Benfica (3-3) a casa. La
nota negativa va ser la
derrota de l’Igualada
amb el Valdagno (2-3).

Lliga Adelante 35a jornada
Classificació

El Girona goleja
i segueix en
zona d’ascens
El Girona segueix somiant després de golejar
per 4-0 el Lugo. Els homes de Rubi van sentenciar el partit abans del
descans amb gols de Gerard Bordas i Marcos
Tébar, i van acabar la feina amb dos gols més en
els primers 10 minuts de
la segona part (Gerard
Bordas i Jofre Mateu). La
mala notícia va ser la lesió de Javi Acuña. La pròxima jornada el Girona juga al camp de l’Elx, el líder
de la categoria.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EQUIP

PT

Elx
Girona (+1)
Alcorcón
Vila-real
Las Palmas (+1)
Almeria
Ponferradina (+1)
Barça B
Sporting (+1)
Còrdova
Lugo (+1)
Sabadell (+1)
Recreativo (+1)
Numància
R. Madrid Castella
Guadalajara (+1)
Mirandés
Múrcia
Hèrcules
Racing
Osca (+1)
Xerez (+1)

72
63
59
58
58
58
55
50
49
47
47
47
45
45
44
44
38
36
35
35
35
24

Resultats
Sabadell - Recreativo
1-1
Girona - Lugo
4-0
Xerez - Las Palmas
1-2
Ponferradina - Sporting
1-0
Guadalajara - Osca
1-0
Alcorcón - Elx
12.00
Hèrcules - Còrdova
17.00
Almeria - Numància
1 7.00
Barça B - Múrcia
17.00
Vila-real - Racing
19.00
R. Madrid Castella - Mirandés 2 1.00

Per a més informació
www.ara.cat/esports/futbol

E

Marc Márquez va rebre la felicitació del seu mànager, Emili Alzamora,
després d’haver aconseguit el millor temps a Austin. PAUL BUCK / EFE

seu debut, Dani Pedrosa va necessitar quatre curses i Jorge Lorenzo
tres. Així doncs, el cerverí, a més del
rècord de Spencer, podria millorar
els números de dos dels seus grans
rivals. De fet, Pedrosa i Lorenzo arrencaran avui al seu costat. El primer es va quedar a dues dècimes del
de Cervera, mentre que Lorenzo,
per evitar que algú s’enganxés a la
seva roda, va decidir entrar pel pitlane i no va tenir temps de fer un segon intent de volta ràpida abans de
la bandera de quadres.
Emoció a les altres categories

Els entrenaments oficials de Moto3
va tenir un clar dominador: Àlex
Rins. El pilot barceloní no va donar
opció a la resta de pilots i va dominar la taula de temps de la categoria petita de principi a fi. Per aconseguir el triomf avui, Rins haurà de
lluitar amb els pilots que l’acompanyaran a la primera fila de la graella de sortida, Lluís Salom –guanyador a Qatar– i Maverick Viñales. A

GP de les Amèriquess
Circuit de
les Amèriques

al
Circuit nou
at
n
io
p
cam
de Moto GP
5,513 km

>>21.00 h. Telecinco
>>Voltes: 21
>>Distància: 115,773 km
>>Guanyador 2012:
-

ells se’ls podria afegir Àlex Márquez, que arrencarà cinquè.
A Moto2, Pol Espargaró està
obligat a remuntar si vol pujar al
podi. El de Granollers va tenir problemes amb la seva moto i no va
aconseguir rodar en els temps de
la resta de rivals. La pole va ser per
a Scott Redding, que en l’últim
sospir la va pispar a Nakagami, el
dominador de la sessió. L’última
plaça de la primera fila de la graella de Moto2 l’ocuparà Nico Terol, que s’està trobant còmode a
Austin i va donar la sorpresa situant-se entre els millors. Quart arrencarà Tito Rabat, mentre que
Toni Elías, que va caure, començarà des de la 16a posició.e
Graella sortida - GP Amèriques
Moto3
PILOT

TEMPS

1

Àlex Rins (KTM)

2:16.396

2

Lluís Salom (KTM)

2:16.879

3

Maverick Viñales (KTM)

2:17.100

4

Jack Miller (FTR Honda)

5

Jonas Folger (Kalex KTM)

6

Àlex Márquez (KTM)

2:18.303
2:18.570
2:18.595

Moto2
PILOT

TEMPS

1

Scott Redding (Kalex)

2:10.577

2

Takaaki Nakagami (Kalex)

3

Nico Terol (Suter)

2:11.383

4

Tito Rabat (Kalex)

2:11.383

5

Dominique Aegerter (Suter)

2:11.606

6

Simone Corsi (Speed Up)

2:11.725

2:11.266

MotoGP
Font: motogp.com / Gràfic: ARA

Rafa Nadal va patir durant el segon set amb Tsonga
però es va classificar per a la final. OLIVIER ANRIGO / REUTERS

n la primera cursa de la
temporada, a Qatar, va
enviar el primer avís pujant al tercer graó del podi. I ahir, a Austin, va avisar per segon cop. Aquesta vegada,
en una sessió d’entrenaments oficials que va dominar pràcticament de
principi a fi. En tot just dos Grans
Premis a MotoGP, Marc Márquez ja
s’ha convertit en el pilot més jove de
tota la història a marcar la pole position a la categoria reina del motociclisme. El de Cervera ho va aconseguir ahir, al circuit de les Amèriques, amb 20 anys i 62 dies, 92 dies
menys que el nord-americà Freddie
Spencer, que tenia el rècord des del
GP d’Espanya del 1982, que es va celebrar al circuit del Jarama, quan va
aconseguir el millor temps dels entrenaments oficials dels 500 cc amb
20 anys i 154 dies. “Sí, sabia que podia lluitar per la pole, però mai estàs
segur amb aquests rivals”, deia Márquez tot just baixar de la moto, i afegia que el més important és la cursa d’avui.
L’estratègia de Márquez en els
entrenaments va ser sortir a pista
més tard que la resta de pilots. I en
va tenir prou amb tres voltes per
aconseguir un temps que només va
estar al seu abast i que fins i tot va
superar els registres que ell havia
marcat durant la pretemporada en
aquest circuit. I és que Austin li
agrada a Márquez: va dominar els
tests de pretemporada, va encapçalar tres de les quatre sessions d’entrenaments lliures i ahir va aconseguir la pole position.
Avui, doncs, vist el seu ritme durant tot el cap de setmana, Márquez
és un dels candidats al triomf. Si guanyés, tornaria a arrabassar el rècord
a Spencer. Per guanyar la seva primera cursa a MotoGP després del

PILOT

TEMPS

1

Marc Márquez (Honda)

2:03.021

2

Dani Pedrosa (Honda)

2:03.275

3

Jorge Lorenzo (Yamaha)

2:04.100

4

Cal Crutchlow (Yamaha)

2:04.267

5

Stefan Bradl (Honda)

2:04.873

6

Andrea Dovizioso (Ducati)

2:04.873
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FÓRMULA 1

Rosberg es cola en el duel entre Vettel i Alonso
Millor temps per al de Mercedes, tot i que els favorits són els caps de files de Red Bull i Ferrari

MARTÍ MOLINA
BARCELONA. Mentre totes les mira-

des estaven pendents de Fernando
Alonso i de Sebastian Vettel, Nico
Rosberg va ser el més llest de la classe i va aconseguir el millor temps als
entrenaments oficials del GP de
Bahrain. El pilot alemany de Mercedes es va adjudicar la segona pole de
la seva carrera i la segona consecutiva de l’escuderia en aquesta temporada –Hamilton va ser el més ràpid a la Xina–. Rosberg sortirà primer, tot i que no és el principal favorit a la victòria en la quarta cursa de
l’any (14 h, TV3 i Antena3).
Sebastian Vettel (Red Bull) i Fernando Alonso (Ferrari) són els candidats a pujar al graó més alt del podi, en un duel que es preveu igualat
des de la sortida i en què els canvis de
pneumàtics i l’estratègia tornaran a
tenir un paper molt important: Vettel és segon, però surt per la part bruta delcircuit. Alonso, encanvi, és tercer, tot i que surt des de la zona amb

més adherència, encara que l’asturià
ho fa amb un joc de pneumàtics més
gastats i haurà d’aturar-se més aviat al box. Rosberg, per la seva banda,
intentarà aguantar al màxim la primera posició. Els Mercedes són molt
competitius a una sola volta, però tenen més dificultats per adquirir un
ritme de cursa competitiu.
Hamilton (Mercedes) i Webber
(Red Bull) van ocupar la quarta i cinquena posició als entrenaments, tot

i que sortiran més endarrerits, ja que han de
complir amb les respectives sancions:
l’anglès, per haver
canviat la caixa de
canvis, i l’australià, per haver provocatunacol·lisió
en l’anterior cursa.Massa(Ferrari)
sortirà quart.e

2 111

95 2

9
3

158 2
63 1

2
1

13

3 126

5,451 km
6

221 5

>>Distància: 308,238 km
>>Guanyador 2012:
Sebastian Vettel-Red Bull

5
205 5

10
1 63
7 300

PILOT

1

12

6 255

7
8
11

7 300
14
15

Velocitat mitjana km/h Marxa

Revolt

TEMPS

Nico Rosberg (Mercedes)

1:32.330 (Q3)

2

Sebastian Vettel (Red Bull)

1:32.584 (Q3)

3

Fernando Alonso (Ferrari)

1:32.667 (Q3)

4

Felipe Massa (Ferrari)

1:33.207 (Q3)

5

Paul di Resta (Force India)

1:33.235 (Q3)

6

Adrian Sutil (Force India)

1:33.246 (Q3)

7

Mark Webber (Red Bull)*

1:33.078 (Q3)

8

Kimi Räikkönen (Lotus)

1:33.327 (Q3)

9

Lewis Hamilton (Mercedes)**

1:32.762 (Q3)

Nico Rosberg
va celebrar la
segona pole de
la seva carrera
al circuit de
Sakhir després
de la que va
aconesguir l’any
passat a Xangai.

10

Jenson Button (McLaren)

sense temps (Q3)

11

Romain Grosjean (Lotus)

1:33.762 (Q2)

VALDRIN XHEMAJ / EFE

>>14.00 h. TV3 i A3
>>Voltes: 57

GP de Bahrein
Sakhir
4

Graella de sortida - GP Bahrain

Font: F1.com / Gràfic: ARA

Nico Rosberg és el més ràpid en la
sessió de qualificació de Bahrain.
Vettel és segon tot i que sortirà des
de la part bruta, mentre que Alonso ho farà per la part neta però
amb uns pneumàtics més gastats.

12

Sergio Pérez (McLaren)

1:33.914 (Q2)

13

Daniel Ricciardo (Toro Rosso)

1:33.974 (Q2)

14

Nico Hülkenberg (Sauber)

1:33.976 (Q2)

15

Valtteri Bottas (Williams)

1:34.105 (Q2)

16

Jean-Éric Vergne (Toro Rosso)

1:34.284 (Q2)

17

Pastor Maldonado (Williams)

1:34.425 (Q1)

18

Charles Pic (Caterham)

1:35.283 (Q1)

19

Jules Bianchi (Marussia)

1:36.178 (Q1)

20

Giedo van der Garde (Caterham)

1:36.304 (Q1)

21

Max Chilton (Marussia)

1:36.476 (Q1)

22

Esteban Gutiérrez (Sauber)**

1:34.730 (Q1)

* Sancionat amb 3 posicions a la graella de sortida
** Sancionat amb 5 posicions a la graella de sortida
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El Barça topa contra el mur
d’Hombrados i es complica la vida
Els catalans hauran de remuntar cinc gols per ser a la ‘final four’
Atlètic de Madrid

25

FC Barcelona Intersport

20

Atlètic de Madrid: Hombrados; Roberto García (4), Lazarov (6, 3p), Balic (4), Cañellas (6), Kallman (1) i Aguinagalde (2) –equip inicial– Dahl (ps), Miguel Sánchez (-), Edu
Fernández (-), Ferrer (-), Romero (-), Davis (1), Jurkiewicz
(1) i Masachs (-)
Barça Intersport : Sterbik; Víctor Tomás (2), Gurbindo
(-), Sorhaindo (3), Jernemyr (-), Morros (-) i Juanín García
(2) –equip inicial– Saric (ps), Noddesbo (-), Raúl Entrerríos (1), Sarmiento (2), Montoro (-), Aguirrezabalaga (1),
Rutenka (6, 1p), Stranovsky (2) i Rocas (1p)
Àrbitres: Horacek i Novotny (txecs)
Marcadors cada 5 minuts: 2-2, 4-4, 7-5, 8-8, 9-8 i 11-10
(Descans) 13-11, 16-14, 18-16, 20-17, 23-17 i 25-20 (Final). Pavelló: Vistalegre, 11.267 espectadors

El Manresa necessita endur-se els punts de Vitòria
per evitar el descens. PACO CAMPOS / EFE

El Manresa busca
el miracle i el Barça
pensa en Europa
T.P. ❊ BARCELONA

El futur passa per guanyar a Vitòria
El Bruixa d’Or Manresa baixarà si no aconsegueix
guanyar a la pista del segon classificat, el Caja Laboral (18 h). L’equip de Jaume Ponsarnau, que fa un
any ja va guanyar a Vitòria, necessita guanyar els
cinc partits de Lliga que queden i dependre de tercers per evitar el descens. El Caja Laboral arriba al
partit després de quedar eliminat de l’Eurolliga.

El Barça rep l’Estudiantes
El Barça Regal rep l’Estudiantes (19 h / Esport3) en un
partit amagat al calendari entre els duels contra el
Panathinaikòs. Cansat per l’últim duel d’Atenes i pensant en el cinquè partit contra els grecs, els homes de
Xavi Pascual reben un Estudiantes que somia en el
play-off en un partit en què Pascual donarà minuts
a Brad Oleson, Álex Abrines i Víctor Sada.

L’últim tren de la Penya
El Fiatc Joventut visita (12 h / Esport3) un Blusens
Monbus en ratxa. Els gallecs arriben al partit ocupant zona de play-off i amb la moral alta després de
derrotar en les últimes jornades tant el Madrid com
el Barça. L’equip badaloní, després de quatre jornades sense guanyar, necessita endur-se els punts si
vol tenir alguna opció de jugar el play-off. Maldonado no té baixes per visitar el Blusens.

Crònica
TONI PADILLA

autoconfiança del Barça Intersport es va
trencar en mil bocins a
Madrid.L’equipdeXavi Pascual va patir una
derrota inesperada (25-20) que posa
en perill la seva presència a la final
four de la Lliga de Campions. L’Atlètic de Madrid, amb moltes baixes i
amb la moral baixa abans del partit
d’anada dels quarts de final, va mossegar amb més força que un Barça
obligataraaremuntarcincgolsalPalau per ser a la fase final de Colònia.
Amb Rutenka encertat (6 gols) i
els altres jugadors sense idees ofensives, el Barça va topar amb una actuació fantàstica del veterà porter
local Hombrados, l’home que ben
aviat serà escollit president de la Federació Espanyola, que es va voler
acomiadar de les pistes amb una actuació memorable. Sterbik va
aguantar bé el duel de porters, però al Barça li va passar factura la falta d’efectivitat.
L’Atlètic va sortir amb més força
a la pista de Vistalegre, amb Lazarov i el català Joan Cañellas donant
feina a la defensa catalana. Rutenka i Cédric Sorhaindo van evitar
que del 7-4 es passés al resultat del
descans, un 11-10 ajustat en què
Sterbik havia estat clau per evitar
que els locals fessin sang en la defensa d’un Barça difícil de reconèixer. De fet, a la segona part el líder
de la Lliga Asobal, l’equip que no ha

L’

El blaugrana Noddesbo defensant un atac del local Romero al pavelló
de Vistalegre. VÍCTOR LERENA / EFE

perdut ni un partit de Lliga i ja ha
derrotat tres cops aquesta temporada l’Atlètic, va topar contra el
mur d’Hombrados i va patir una
derrota que obligarà els homes de
Xavi Pascual a buscar l’èpica en el
partit de tornada.
Amb Kallman brillant, l’Atlètic
va intensificar la pressió a la segona part, amb Cañellas marcant i
Hombrados aturant gols cantats
dels catalans. De mica en mica, el
marcador es va anar trencat, malgrat la lesió del local Lazarov. Als
10 minuts de la segona part el Barça ja perdia per 16-12. Xavi Pascual
va demanar un temps mort i va
moure la banqueta, però els homes
de Talant Duixebàev van saber ser
solidaris, amb Jurkiewicz jugant
fort i el veterà Ivano Balic protagonitzant la jugada del partit, quan
jugant de porter-jugador va evitar
un gol amb una aturada espectacular. A poc a poc, l’Atlètic va posar
contra les cordes el Barça (21-17 i
després 23-17), amb Hombrados
aturant en els últims minuts dos
penals, a Rutenka i Rocas.e

Carmona renova en el
futbol sala blaugrana
El Barça va anunciar ahir la renovació de Marc Carmona, tècnic de
la secció de futbol sala. Carmona
ha arribat a un acord amb el club
per renovar el contracte fins al
30 de juny del 2015 i seguirà guiant el destí del Barça Alusport. El
tècnic català va arribar al Palau
Blaugrana
la
temporada
2005/06, quan va aconseguir
l’ascens a la Divisió d’Honor. Des
de llavors, ha guanyat dues Lligues (2010/11 i 2011/12), tres Copes d’Espanya (2011, 2012 i
2013), dues Copes del Rei (2011 i
2012), una UEFA Futsal Cup
(2012) i tres Copes Catalunya
(2009, 2010 i 2011). En cas de
complir el nou contracte, Carmona haurà estat 10 temporades al
primer equip blaugrana. El Barça
ha anunciat aquesta decisió quan
falta una setmana per a la Final a
Quatre de la UEFA Futsal.
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DRAMA

‘Searching for Sugar Man’
A la dècada dels 70, Sixto Rodriguez va publicar dos discos
que van passar desapercebuts als Estats Units però van
fer furor a Sud-àfrica. Searching for Sugar Man explica la
redescoberta tardana del músic.

‘Un verano ardiente’
Protagonitzada per Monica Bellucci i
Louis Garrel, la nova pel·lícula de Philippe Garrel explica les vacances a Roma
de dues parelles d’amics. Filmada amb
un gust exquisit, Un verano ardiente
conté imatges d’una gran bellesa.

‘L’egipci’
Basada en la novel·la de Mika Waltari,
L’egipci recrea la història del pobre orfe
Sinuhè, que a poc a poc va descobrint
les intrigues i secrets de la cort de la divuitena dinastia dels faraons de l’antic
Egipte. FILMOTECA: 19 H, 4 €.

Barcelona
ALEXANDRA 5 SALAS
932150503. RAMBLA CATALUNYA 90.
4 días de mayo
10.05
Amor
11.55
Barbara
16.20 18.20
Blancanieves
12.15
Días de pesca en...
10.40
For Greater Glory
11.15
La caza
16.10 18.15
La cocinera del...
12.20
October baby
10.20
On the road (En la...
16.05 18.25
Serie B
16.40 18.35

20.20 22.20

20.20 22.25

22.30
20.45 22.30

ARENAS DE BARCELONA MULTICINES
902424243. CC LAS ARENAS.
Efectos secundarios 22.00
La caza
16.10
Los amantes...
22.00
Los Croods: Una...
16.00
Los últimos días DIG. 20.30
Memorias de un... DIG. 16.00
20.00
Oblivion
16.00
On the road (En... DIG. 16.00
Oz, un mundo de...
16.10
Posesión infernal DIG. 16.05
Tesis sobre un... DIG. 16.00
Tierra prometida DIG. 16.00
Tipos legales
16.05
Un lugar donde...
16.10

19.05 22.00
18.00
22.30
16.30
22.00
19.00
19.00
19.05
18.05
18.05
18.05
18.05
19.05

20.00
18.00 18.30
22.00
22.00
20.05
20.10
20.10
20.05
22.00

22.05
22.15
22.15
22.05

ARIBAU CLUB
902424243. GRAN VIA 565-567.
Anna Karenina
16.45 19.15 22.00
On the road (En... DIG. 16.45 19.15 22.00

ARIBAU MULTICINES
902424243. ARIBAU 5 Y 8-10.
La caza
16.10
Los amantes...
16.00
Los últimos días
16.00
Tesis sobre un...
16.00
Un lugar donde... DIG. 16.10

19.05
18.05
18.05
18.05
19.05

22.00
20.10 22.15
20.10 22.15
20.10 22.15
22.00

BOSQUE MULTICINES
902424243. RAMBLA DEL PRAT 16.
Efectos secundarios 20.15 22.20
La caza
16.10 19.10
Los Croods: Una...
16.00 18.00
Los últimos días DIG. 16.00 18.05
Oblivion DIG.
16.00 19.00
On the road (En... DIG. 16.00 19.00
Posesión infernal
20.10 22.10
Tesis sobre un...
16.00 18.05
Tierra prometida
16.00 18.05
Tipos legales
16.10 18.10
Un lugar donde...
16.10 19.10

22.10
20.10 22.15
22.00
22.00
20.10 22.15
20.10 22.15
22.10

CINEMES GIRONA
902332211. C/ GIRONA 175.
Garfield y su pandilla DIG.16.00
Mapa DIG.
20.15 22.00
Món petit DIG.
16.30 18.30
Nana VO DIG.
18.00 19.30 21.00 22.15
Planet 51
16.00
Una pistola en...
18.00 20.00 22.00

CINEMES MALDÀ
933019350. PI 5.

A puerta fría
Blue Valentine VO
César debe... VO
El payaso VO
A film about kids...
Los amantes...
Món petit
Spring... VO
Una pistola en...

13.45
18.10
12.35
22.45
16.30
21.15
15.00
19.50
11.00

CINESA DIAGONAL 3D
902333231. SANTA FE DE NOU MÈXIC, S/N.
Anna Karenina DIG. 19.40
Argo DIG.
20.20
Efectos... DIG.
20.45 22.45
El atlas de las... DIG. 22.00
El Hobbit: Un viaje... 12.00
El lado bueno de... DIG. 22.40
Els Croods
12.15 17.00
G.I. Joe: La... DIG.
16.00
Los Croods: Una... 3D 12.30
Los Croods: Una... DIG. 12.00 16.20 18.30
Los últimos días DIG. 18.20 20.30 22.40
Madagascar 3 DIG.
12.10 16.00 17.50
Memorias de un... DIG. 12.00 16.00 18.10 20.20
22.30
Oblivion DIG.
12.10 16.15 19.00 22.00
On the road (En... DIG. 12.10 16.30 19.10 22.10

Oz, un mundo de... DIG. 16.00
Posesión infernal DIG. 18.45 23.00
Tesis sobre un... DIG. 12.10 16.00 18.15 20.30
Tierra prometida DIG. 12.15 16.00 18.15 20.30

Posesión infernal
Tesis sobre un...
The host (La...
Tierra prometida

22.45
Tipos legales DIG.
19.30 22.00
Un lugar donde... DIG. 12.15 16.00 18.10 20.40
22.50

Tipos legales
Un amor entre dos...
Un lugar donde...

CINESA DIAGONAL MAR 3D
902333231. AVDA. DIAGONAL 3.
Abuelos al poder
12.05
Alacrán enamorado 22.00
Django...
22.00
Efectos secundarios 20.10
El lado bueno de...
22.00
Els Croods
12.15
G.I. Joe: La...
12.15
22.45
Hansel y Gretel...
12.15
Jack el Caza... DIG.
12.00
LOL
18.15
Los Croods: Una... 3D 12.30
Los Croods: Una...
12.00
Los últimos días
12.10
22.45
Madagascar 3
12.20
Memorias de un... DIG. 12.20
20.20
Oblivion
12.10
20.00
On the road (En la...
12.10
Oz, un mundo de...
12.00
Por la cara
22.25
Posesión infernal
12.15
22.15
Tesis sobre un...
20.15
The host (La...
19.25
Tierra prometida
12.20
22.45
Tipos legales
18.30
To the wonder
12.15
Un amor entre... 3D
16.00
Un amor entre dos... 12.15
Un lugar donde...
12.20
22.45

MÉLIÈS
22.35

17.00

16.00 18.15 20.30
16.00 22.30
16.00 18.15 20.30

902333231. MOLL D’ESPANYA S/N.

22.25
16.25
16.00 18.15 20.30

16.00
17.00 19.10
16.00 18.10 20.20
16.00 18.15 20.30
16.00
16.00
22.30
16.15
22.00
17.00
16.30

16.00 18.10 20.15
16.15 18.25 20.30

Madagascar 3
Memorias de un...

16.15 18.20
16.15 18.20 20.25

Oblivion
Posesión infernal

22.30
18.15 20.30

17.00 19.00
22.40
19.35 22.05
19.20

902424243. RAMBLA DE CATALUNYA 23.

16.00 18.05 20.10
22.30
16.00 18.15 20.30
20.35 22.45
16.30 22.10

17.00 19.30 22.00

CLUB COLISEUM
16.45 19.15 22.00

COMÈDIA
933182396. PG. DE GRÀCIA 13.
22.00
16.20
22.00
16.30
16.10
16.30
16.30

19.30 22.15
18.15 20.20 22.30
18.20
19.10 22.00

Cinema d’animació de Letònia
Contra tot pronòstic VO
Gigante de Adrián Binez
La mosca VO
L’egipci VO

16.30
19.30
21.30
17.00
19.00

GLÒRIES MULTICINES
902424243. CC GLÒRIES.
20.30

22.00

20.40
20.30

20.10
19.00
22.00
20.00
22.40
20.30

20.30

CINESA LA MAQUINISTA 3D

Efectos secundarios
G.I. Joe: La...
Los Croods: Una...
Los últimos días DIG.
Memorias de un...
Oblivion DIG.
Posesión infernal
Tierra prometida
Un lugar donde... DIG.

18.05 20.10 22.15
18.00
18.05
18.05
19.05
18.10
18.05
19.10

20.00
20.10
20.10
22.00
20.10
20.10
22.05

22.15
22.15
22.10
22.15

16.00
16.15
19.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.10
22.15
16.15

18.05 20.10 22.15
19.00 22.00
22.00
19.00
18.05
18.10
18.10

22.00
20.10 22.15
20.15 22.15
20.15

19.00 22.00

LAUREN GRÀCIA
902888300. BAILÈN 205.
20.20
16.10
16.15
16.30
16.20

22.30
18.20
18.20 20.25 22.30
19.20 22.10
19.30 22.20

LAUREN HORTA
902888300. PG. MARAGALL 415-417.

22.30
20.30
16.00
16.10
17.00
16.00
20.30
16.00
16.00
22.30
16.15
22.00
17.00

22.45

18.10
22.40
18.05
18.10 19.10

Alacrán enamorado
Los Croods: Una...
Los últimos días
Memorias de un...
Oblivion
Posesión infernal
Tesis sobre un...
Tierra prometida
Un lugar donde...

20.15
16.00
16.00
16.30
16.45
16.20
16.05
16.00
16.00

22.35
18.00
18.00
18.35
19.20
18.25
18.10
18.00
18.10

20.05
20.35
22.10
20.30
20.15
20.05
20.25

22.20
22.40
22.35
22.30
22.20
22.40

LAUREN UNIVERSITAT
902888300. PELAI 8.

17.00 19.00
22.40

16.00 18.00 20.10

Efectos secundarios
G.I. Joe: La...
Los últimos días
Memorias de un...
Oblivion
Tesis sobre un...

18.00
18.05
18.00
19.15
22.10
18.05
18.05
19.15

20.10 22.15
20.00 22.10
22.00
20.10 22.15
20.10 22.15
22.05

934263337. FLORIDABLANCA 135.

Alacrán enamorado
Efectos... VO
La caza VO
Oblivion VO
On the road (En... VO
Searching for... VO
Tesis sobre un...
Tierra prometida VO
To the wonder VO

16.00
18.20
16.00
16.00
16.00
18.10
16.10
16.10
16.00

18.00 20.00 22.00
18.15
20.20
18.15
20.10
20.30
18.10
18.20

20.25 22.40
22.40
20.30 22.45
22.10
20.20 22.25
22.30

Oblivion DIG.

16.30 19.15 22.00

VERDI HD
932387990. VERDI 32.

Barbara VO DIG.
16.00
Efectos... VO DIG.
16.00
La caza VO DIG.
15.45
Searching for... VO DIG. 15.45
Tipos legales VO DIG. 16.00

18.00
18.00
17.50
17.35
18.00

20.00
20.00
20.00
19.25
20.00

22.00
22.00
22.05
21.30
22.00

VERDI KIDS HD BARCELONA
932387990. TORRIJOS 49.

Amics per sempre
11.30
Arrietty y el mundo... 11.30

16.10
16.30
20.25
16.30
16.30
16.10

18.20
19.30
22.30
18.30
19.20
18.20

932387990. TORRIJOS 49.

Amor y letras VO DIG. 18.00
La cocinera... VO DIG. 16.00
On the road... VO DIG. 16.00
To the... VO DIG.
15.45
Un été brûlant... VO DIG. 16.00

22.00
20.00
18.45 21.35
17.50 20.00 22.05
18.00 20.00 22.00

22.00
20.30 22.30
22.00
20.30 22.40

902194834. K. PLA PARCIAL 2 S/N.
Alacrán enamorado 20.30 22.25
Anna Karenina
11.50 20.50
Dando la nota
11.35 13.45
Django...
11.40
Efectos secundarios 19.45 21.45
Els Croods
16.20
G.I. Joe: La...
15.05 17.05
G.I. Joe: La... 3D
20.35 22.35
Jack el Caza...
14.30 16.30
Jack el Caza... 3D
11.30 13.50
Los amantes...
12.25
Los Croods: Una...
11.40 16.00
21.50
Los Croods: Una... 3D 14.45 18.45
Los últimos días
20.05 22.00
Memorias de un...
12.35 13.30
16.25 17.20
20.15 21.10
Oblivion
11.30 12.20
16.30 17.20
21.30 22.20
Oz, un mundo de...
16.15 18.30
Oz, un mundo de... 3D 11.50
Parker
12.10 18.40
Por la cara
13.40
The host (La...
13.25 15.40
Tierra prometida
14.25 16.25
22.25
Un amor entre dos... 11.40 13.40
Un amor entre... 3D
16.45
Un lugar donde...
11.40 12.50
16.00 17.00
20.20 21.20

16.20 18.25

19.05 21.05

18.00 20.00

14.30
18.20
22.10
14.00
19.00
18.10

15.25
19.15
14.50
19.50
20.45

Alacrán... DIG.
22.45
Amor VO DIG.
13.30
Anna Karenina VO DIG. 19.30
Argo VO DIG.
17.30
Barbara VO DIG.
18.05
Django... VO DIG.
21.45
Efectos... VO DIG.
11.20
El atlas de las... VO DIG. 16.15
El lado bueno... VO DIG. 19.50
El payaso VO DIG.
12.00

902510500. CC CAPRABO.
Alacrán... DIG.
12.00
22.30
Efectos... DIG.
20.20
G.I. Joe: La... DIG.
12.00
Los últimos días DIG. 20.20
Oblivion DIG.
11.45
22.30
Posesión infernal DIG. 12.00
22.30
Los Croods: Una... DIG. 12.00
Memorias de un... DIG. 12.00
22.30
Tesis sobre un...
20.20
Un amor entre dos... 12.00
Un lugar donde...
12.00
22.30

15.45 17.40
13.50 14.50
18.10 19.10
22.30

CINES ARENYS 3D
22.30
20.30 22.45
18.15
18.00
22.30
18.00 20.15 22.30
18.15 20.30 22.45
18.00 20.15 22.30
18.15 20.30 22.45
18.15 20.30 22.45

20.00
G.I. Joe: La... VO DIG.
15.45
Grandes... VO DIG.
22.30
La caza VO DIG.
12.10
22.40
La vida de Pi VO DIG. 12.00
Lincoln VO DIG.
12.30
Los amantes... DIG.
14.20
Los Croods... VO DIG. 15.45
Los miserables VO DIG. 12.30
Los últimos días DIG. 17.50
Memorias de... VO DIG. 11.30
20.30
Oblivion VO DIG.
12.00
22.30
On the road... VO DIG. 11.20
22.25
Oz, un mundo... VO DIG. 11.15
7 psicópatas VO DIG. 14.30
Spring... VO DIG.
16.00
Tesis sobre un... DIG. 13.50
The host (La... VO DIG. 11.45
Tierra... VO DIG.
11.30
20.30
Tipos legales VO DIG. 11.45
19.45
To the wonder VO DIG. 11.15
20.25
Un lugar... VO DIG.
11.45
22.25

Badalona

20.20
18.00 20.15 22.30
22.20
14.00 16.00 18.00
22.00

14.30 17.45 20.10

20.00 22.10
13.45 16.00 18.15
22.40
14.30 17.30 20.00
14.00 17.20 19.50

902510500. CC MAGIC BADALONA.
Alacrán enamorado 12.10 16.05
22.30
Dando la nota
12.25 16.15
Efectos secundarios 22.30
Friends: Aventura...
12.15 16.15
G.I. Joe: La...
12.10 16.00
22.30
Los Croods: Una...
12.15 16.30
Los Croods: Una... 3D 12.30 16.00
Los últimos días
18.10 20.20
Memorias de un...
12.15 16.15
22.15
Oblivion
12.00 16.15
18.00 20.30
Oz, un mundo de...
12.00 18.00
Por la cara
18.15
Posesión infernal
12.15 16.15
22.15
Tesis sobre un...
12.05 16.10
Tierra prometida
12.10 16.05
22.25
Tipos legales
16.05 20.20
Un amor entre dos... 20.20 22.25
Un lugar donde...
12.10 16.00
22.35

18.15

18.10 20.20
18.30 20.30
22.30
18.15 20.15
19.15 22.00

18.15 20.15
20.20 22.20
18.10 20.20
22.15
18.10 20.25

YELMO CINES BARICENTRO 3D

13.45 16.00 18.15
22.45
13.45 15.45 17.45
13.30 15.45 18.05
22.45
14.15 17.30 20.00

902220922. CC BARICENTRO.
Anna Karenina DIG. 20.00
Brave DIG.
12.15
Dando la nota
12.10
El chico del... DIG.
20.15
G.I. Joe: La... DIG.
20.00
Hansel y Gretel... DIG. 20.40
Jack el Caza... DIG.
12.10
Los amantes... DIG.
20.20
Los Croods: Una... 3D 11.45

22.10
16.15 18.25 20.35
17.30 20.00 22.30
17.40
18.35 20.40 22.45
15.50

15.30 17.55 20.15

18.20 20.25 22.30
18.10 20.20 22.30
22.30
18.20
18.15
19.15
18.45
18.20
18.20
18.15
19.30

20.15
22.00
20.45
20.30
20.30
20.30
22.00

22.15
22.45
22.40
22.40

MCB CINEMAS CALAFELL
16.15 18.10 20.20
22.30
16.10 18.10
22.30
16.00 18.00 20.10
16.15 18.10 20.20
16.15 18.10
16.10 18.15 20.20
22.30
16.10 18.10
16.00 18.10 20.20

Castelldefels
CINEMES METROPOL
936653895. AV. PINEDA.

Amor y letras
El chico del periódico
La cocinera del...
La trama

18.00
20.00 22.00
20.00 22.00
18.00

FILMAX CASTELLDEFELS ACEC 3D
18.15 20.20

Barberà del Vallès
16.05 18.15 20.30

902888300. SES FALQUES 10.
Alacrán enamorado
16.15
Efectos secundarios 16.00
G.I. Joe: La...
20.20
Los Croods: Una...
16.20
Los últimos días
22.45
Memorias de un...
16.15
Oblivion
16.30
Posesión infernal
16.45
Tesis sobre un...
16.10
Tierra prometida
16.10
Un amor entre dos... 16.00
Un lugar donde...
16.45

17.50
18.25 20.25

MEGACINE ACEC 3D
22.10

16.00 18.05 20.10

Blanes

Calafell

937923390. CC MUVISA.
20.20
18.20
16.00
16.00
20.15
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

11.45
15.30
19.50
12.10
22.45
Oblivion DIG.
12.10
Oz, un mundo de... DIG. 11.45
Posesión infernal DIG. 16.30
¡Rompe Ralph! DIG.
11.50
The host (La... DIG.
22.20
Tiana y el sapo DIG.
12.00
Un amor entre... DIG. 18.00
Un lugar donde... DIG. 12.15
22.35

20.50

Arenys de Mar

Alacrán enamorado
Efectos secundarios
G.I. Joe: La...
Los Croods: Una...
Los últimos días
Memorias de un...
Oblivion
Oz, un mundo de...
Posesión infernal
Tesis sobre un... DIG.
Un lugar donde...

Los Croods: Una... DIG.
Els Croods DIG.
Los últimos días DIG.
Memorias de un... DIG.

LAUREN COSTA BRAVA 3D

YELMO CINES ICARIA
902220922. SALVADOR ESPRIU 61.

GRAN SARRIÀ MULTICINES

Efectos secundarios
Los Croods: Una...
Memorias de un...
Oblivion
Un lugar donde...

16.00
16.00
16.00
16.15
20.00
16.00
16.00
16.15

VERDI PARK HD
16.00
22.05
16.00
16.00
16.00
16.10
16.10
16.00
16.15

902424243. MITRE 38-44.

Barbara
La caza DIG.
La cocinera del...
Oblivion
On the road (En... DIG.
Tesis sobre un...
Tierra prometida
Tipos legales
To the wonder
Un lugar donde...

Los Croods: Una...
Los últimos días
Memorias de un...
Oblivion
Posesión infernal
Tesis sobre un...
Tierra prometida
Un lugar donde... DIG.

902424243. COMTE D’URGELL 29-33.

933162780. PL. SALVADOR SEGUÍ 1-9.

CINESA HERON CITY 3D

JCA CINEMES ALPICAT

URGEL

19.30

FILMOTECA DE CATALUNYA

18.15 20.30 22.40
16.00 18.15 20.30

Alpicat

RENOIR FLORIDABLANCA

Un lugar donde...

El lado bueno de...
Grandes esperanzas
Los últimos días
Oblivion DIG.
Tierra prometida DIG.
To the wonder
Un lugar donde...

18.00
20.20
18.30
16.30
22.15
15.45
20.30
22.15

902424243. SANT ANTONI 43.

16.30 19.00 22.00
16.15 18.20 20.20

18.05
18.10 19.00

Tipos legales

Amor VO
Amor y letras VO
Blue Valentine VO
Danse la danse... VO
Django... VO
Érase una vez... VO
Spring... VO
Weekend VO

PALAU BALAÑA MULTICINES

Efectos secundarios
G.I. Joe: La...
G.I. Joe: La... 3D
LOL
Los Croods: Una... 3D
Los Croods: Una...
Los últimos días

20.20
16.00
22.45
12.10
22.20
12.20
12.05
22.35
12.10
DIG. 12.00
22.25
12.00
12.10
22.20
12.00

Catalunya

934510051. VILLARROEL 102.

CINESA MAREMÀGNUM 3D

902333231. CC HERON CITY CAN DRAGÓ.
Alacrán enamorado 12.00 20.30
Efectos secundarios 20.30 22.45
Els Croods
12.30 19.10
G.I. Joe: La...
12.20 16.00 18.15
22.45
Grandes esperanzas 21.45
Jack el Caza... DIG.
12.00
La caza
12.15 16.30 19.15
LOL
16.00
Los amantes...
22.45
Los Croods: Una... 3D 17.00
Los Croods: Una...
12.20 16.20 18.30
Los últimos días
12.30 16.00 18.15
22.45
Madagascar 3
12.00 16.00 18.00
Memorias de un... DIG. 12.20 16.00 18.05
22.15
Oblivion
12.20 16.15 17.00
20.00 22.00 22.40
On the road (En la...
12.15 16.00 19.00
Oz, un mundo de...
12.10 18.00
Posesión infernal
12.15 16.00 18.00
22.00
Tesis sobre un...
12.30 16.00 18.10
The host (La...
20.15
Tierra prometida
12.00 16.00 18.15
22.45
Tipos legales
16.00 20.35 22.40
To the wonder
18.15 22.45
Un lugar donde...
12.00 16.00 18.15
22.45
902333231. CC LA MAQUINISTA.
Alacrán enamorado 20.20
Efectos secundarios 20.15
El lado bueno de...
19.40
G.I. Joe: La...
18.15
G.I. Joe: La... 3D
12.30
Jack el Caza... DIG.
12.30
Los Croods: Una... 3D 12.30
Los Croods: Una...
12.00
Los últimos días
18.20
Madagascar 3
12.15
Memorias de un... DIG. 12.15
20.20
Oblivion
12.30
20.00
Oz, un mundo de...
12.15
Parker
22.00
Por la cara
12.15
Posesión infernal
12.15

22.20
20.20
22.15
12.15
22.45
12.00
18.05
12.15
22.45

22.30
17.30
15.30 17.45
22.35
22.15
22.45
16.00 18.20
22.50
17.40

902180193. CC ÀNEC BLAU.
Efectos secundarios 20.30
G.I. Joe: La...
12.15
Jack el Caza...
12.30
Los Croods: Una...
12.30
Los últimos días
12.30
Memorias de un...
12.00
22.45
Oblivion
12.00
Posesión infernal
16.45
Tesis sobre un...
20.20
The host (La...
22.15
Tierra prometida
12.15
22.30
Tipos legales DIG.
12.15
22.15
Un lugar donde...
12.00

22.30
16.00 18.10
16.15 18.15 20.15
16.30 18.30
16.45 18.45 20.45
16.30 19.15 22.00
18.45 20.45 22.45
22.30
16.00 18.10 20.20
16.15 18.15 20.15
17.00 19.30 22.00

Castell-Platja d’Aro
OCINE PLATJA D’ARO 3D
902170831. POL. LA BÒVILA.
Alacrán... DIG.
18.10
Efectos... DIG.
20.30
Posesión infernal DIG. 16.00
G.I. Joe: La... DIG.
22.15
LOL DIG.
16.00
Los últimos días DIG. 16.00
Memorias de un... DIG. 16.15
Tesis sobre un... DIG. 20.20
Los Croods: Una... DIG. 16.00
Tierra prometida DIG. 16.00
Un lugar donde... DIG. 16.00

22.45
18.00 20.00 22.00
18.10
18.15
22.30
18.10
18.10
18.15

20.15 22.15
20.00
20.20 22.30
20.30 22.45

Cerdanyola del Vallès
EL PUNT ACEC 3D
936921125. SANTA TERESA 18.
Alacrán enamorado 19.00 21.00 23.00
Efectos secundarios 20.40 22.50

serveis
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ara

cartellerasales
El origen de los...
G.I. Joe: La...
Hotel Transilvania
Jack el Caza...
LOL
Los Croods: Una...
Los Croods: Una... 3D
Los últimos días
Memorias de un...
Oblivion
Oz, un mundo de...
Posesión infernal
¡Rompe Ralph!
Tesis sobre un...
Tierra prometida
Un amor entre dos...
Un lugar donde...

11.45
16.30
11.40
11.50
22.50
11.45
11.45
16.40
11.45
23.00
12.00
12.00
17.00
12.00
21.00
11.30
23.00
16.30
11.40
22.50

16.30
16.30
18.50
17.00

18.30 20.30
18.30
20.55 23.00
19.00 21.00

16.30 19.00 22.30
16.15 18.40
19.00 21.00 23.00
23.00
16.30 18.40 20.50
18.30 20.30 22.30
16.20 18.35 20.40

LAUREN LLEIDA
20.30 22.45
20.35 22.40
22.00 18.15
20.35
20.35
20.35
20.30

22.45
22.45
22.45
22.45

ALBÈNIZ PLAÇA

Anna Karenina
La cocinera del...
Tesis sobre un...

18.20 20.35
16.15
16.00 16.15 18.15 18.25
20.30 20.35

CINEMA TRUFFAUT
17.00 19.30 22.15

23.00
19.30 22.30
16.15 18.40

23.00
23.00
13.50
13.50 16.10 18.20
16.20 18.35
14.00 16.20 18.25
22.35
19.15 22.15

On the road (En... DIG.
Tesis sobre un... DIG.
Los Croods: Una... DIG.
Els Croods DIG.
The host (La...
Tierra prometida DIG.
To the wonder DIG.
Un lugar donde... DIG.

16.15
20.15
16.30
16.00
16.15
16.30
16.30
22.00
16.30
22.15
18.15
16.15
22.30
16.00
20.15
16.00

18.15
22.30
18.30
18.10
18.15
18.30
17.30
22.30
19.15

20.30 22.30
20.20
20.30 22.30
19.15 20.15
22.15

20.15

18.10 20.20 22.30
22.30
18.10 20.20 22.30

Granollers
OCINE GRANOLLERS 3D
938401590. POL. EL RAMASSAR.

14.00
18.30
14.00 16.10 18.25
22.50
14.00
18.35 20.35 22.40

18.45 20.45 22.45
18.25 20.35 22.45
18.25 20.35 22.45
18.20 20.40 23.00
16.15 18.00 19.15
22.15 23.00
20.30 22.50
18.20 20.40 22.50
13.50

Alacrán enamorado
Campanilla 2
Efectos secundarios
Posesión infernal
G.I. Joe: La...
LOL
Los últimos días
Memorias de un...
Oblivion
On the road (En la...
Oz, un mundo de...
Tesis sobre un...
Los Croods: Una...
Els Croods
Los Croods: Una... 3D
The host (La...
Tierra prometida
Tipos legales
Un lugar donde...

El Prat de Llobregat

18.10
11.30
20.15
16.10
20.15
16.15
11.45
12.00
22.30
11.45
20.30
16.30
11.30
18.15
11.30
11.20
11.45
22.15
11.45
22.30
20.20
11.45
22.45

18.25
22.30
18.15 20.25 22.30
22.30
18.15
16.00
16.10 18.10 20.20
16.00 18.15 20.00
22.00 22.45
19.00 22.00
16.00
16.00 18.00 20.00
16.15

16.00 18.10 20.20
22.15
16.00 18.15 20.30

L’Hospitalet de Llobregat

CINE CAPRI
933795943. AV. VERGE MONTSERRAT 109-111.
Memorias de un...
16.15 18.45 21.15

El Vendrell
OCINE EL VENDRELL 3D
902170831. POL. LES MATES 2-12.
Efectos secundarios 20.30 22.30
For Greater Glory
12.10 16.30
22.00
G.I. Joe: La... DIG.
11.55 16.00
Grandes esperanzas 11.55 15.50
Memorias de un...
12.10 16.15
22.15
Oblivion
12.05 15.50
22.40
Por la cara DIG.
22.30
Posesión infernal DIG. 20.30 22.30
¡Rompe Ralph!
12.10
Tesis sobre un...
16.15 18.15
Los Croods: Una... 3D 12.05
Los Croods: Una... DIG. 12.05 16.00
The host (La...
22.40
Un lugar donde... DIG. 15.50 18.00

18.30 19.15
18.15
18.10
18.15 20.15
18.10 20.30

16.00
20.20
16.00
22.35
16.10
16.00
16.30
16.00
22.30
20.30
16.00

18.15 22.40
18.10 20.20
18.10
18.20 20.30 22.40
19.15 22.00
18.00 20.20 22.40

18.15 20.30 22.45

FILMAX GRAN VIA ACEC 3D

Alacrán... DIG.
Efectos... DIG.
20.30
18.00 20.00
20.30 22.40

CINEMES FIGUERES 3D

G.I. Joe: La... 3D
G.I. Joe: La... DIG.
Los Croods: Una... 3D
Los Croods: Una... DIG.
Los últimos días DIG.
Memorias de un... DIG.

20.00 22.15
20.00 22.15

20.00 22.15
20.30 22.45
20.00 22.15
20.30 22.45

Gavà

9ª Primavera... DIG.
Oblivion DIG.
On the road (En... DIG.
Posesión infernal DIG.
Tesis sobre un... DIG.
Tierra prometida DIG.
Tipos legales DIG.
Un amor entre... DIG.
Un lugar donde... DIG.

CINESA BARNASUD 3D

12.30
12.00
22.15
20.00
12.30
22.45
12.00
12.30
12.30
22.45
12.15
22.15
16.10
12.00
19.15
12.00
12.15
22.30
20.30
12.15
22.30
12.15
22.45
12.15
12.00

20.30 22.30
16.15 18.15 20.15

16.25 18.20
16.35 18.35 20.35

22.40
17.15
22.45
22.00
20.30

16.30 19.15 22.00
22.25
20.40
16.10 18.15 20.25
16.00 18.15 20.30

Girona
ALBÈNIZ CENTRE 3D
972410110. JERONI REAL DE FONTCLARA 2-4.
Alacrán enamorado 18.30 22.40

18.30
18.20 20.25
18.20 20.20
17.15 18.30
22.15
19.50 22.20
18.20 20.15
18.10 20.20
20.20 22.20
20.00 22.30

Mataró
CINESA MATARÓ PARC 3D
902333231. CC MATARÓ PARC.
Alacrán enamorado 16.00
Django...
12.00
Efectos secundarios 18.05
El lado bueno de...
20.15
Els Croods
12.10
G.I. Joe: La...
18.10
Los Croods: Una... 3D 20.20
Los Croods: Una...
12.20
Los últimos días
12.15
Madagascar 3
12.20
Memorias de un... DIG. 12.15
22.45
Oblivion
12.20
22.00
On the road (En la...
12.15
Oz, un mundo de...
12.10
Posesión infernal
12.20
22.30
Tesis sobre un...
19.40
Tierra prometida
12.10
22.45
Tipos legales
16.10
Un lugar donde...
12.00
22.45

22.45
18.15
22.30
16.00
16.00
16.00
16.00

18.10
20.30 22.45
18.00
18.15 20.30

16.15 19.00 20.00
22.30
16.30 19.15 22.10
17.00
16.00 18.10 20.20
22.00
16.00 18.15 20.30
20.25 22.35
16.00 18.15 20.30

MULTICINES OLOT 3D
902101008. JOSEP AYATS 10.
Alacrán enamorado 20.15
Dos días en Nueva... 16.00
Efectos secundarios 16.00
El atlas de las...
20.00
El chico del periódico 16.00
Incompatibles (Al...
16.00
Los Croods: Una...
16.00
Oblivion
16.00
Tierra prometida
16.00
Un lugar donde...
16.00

22.30
18.00
18.15 20.30 22.45
18.15
18.00
18.00
18.15
18.15
18.00

20.30 22.45
20.15 22.30
20.30 22.45
20.30 22.45
20.15 22.30

ARINCO

Reus

22.40
15.00
17.15
19.10
15.00 18.30 20.35 22.40
16.55
21.15
17.25
15.00 18.30 20.35 22.40

JCA CINEMES RAMBLA
973232726. ANSELM CLAVÉ 6 I 11.
22.30
16.00 18.10 20.20
16.10
16.30 18.20 20.10 22.00
18.25 20.20 22.20

18.00
19.00
18.00
19.00

20.00 22.00
21.30
20.00
21.30

972154646. GRAN VIA PAU CASALS S/N.
La cocinera del...
16.15 18.25
Los Croods: Una...
16.15
Memorias de un...
16.15 18.25 20.35 22.45
Oblivion
16.05 18.20 20.35 22.45
Posesión infernal
20.35 22.45
Tesis sobre un...
18.25 20.35 22.45
Un lugar donde...
16.05 18.20 20.35 22.50

Sabadell
IMPERIAL ACEC 3D
937263233. PL. IMPERIAL 4.
Alacrán enamorado 20.30
Efectos secundarios 16.30
G.I. Joe: La...
16.00
La cocinera del...
16.30
Los últimos días
16.00
Memorias de un...
16.30
Oblivion
16.00
Oblivion DIG.
17.00
On the road (En la...
19.00
Los Croods: Una...
16.30
Els Croods DIG.
16.00
Tierra prometida
16.30
To the wonder
17.00

22.30
18.30
18.10
18.30
18.10
18.30
19.00
20.00
22.00
18.30
18.00
18.30
19.30

902101008. FRANCESC MACIÀ 39.
Efectos secundarios 20.15 22.30
G.I. Joe: La...
16.00 18.15
La caza
16.00 18.15
Los últimos días
16.00 18.00
Memorias de un...
16.00 18.00
Oblivion
17.00 20.15
Oblivion DIG.
16.00 19.00
Tesis sobre un...
16.00 18.15
Los Croods: Una...
16.00 18.00
Tipos legales
20.15 22.30
Un lugar donde...
16.00 18.15

20.30
20.20
20.30
20.20
20.30
22.00

22.30
22.30
22.30
22.30
22.30

20.30 22.30
22.00

LAUREN REUS

20.35 22.40

20.30
20.30
22.20
20.35
20.30

22.30
22.35
22.35
22.40

20.25 22.40

PALACE ACEC
977754978. BATÁN 28.
16.00
18.15
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

18.15
20.30
18.15
18.15
18.15
18.15

20.30
22.30
20.30
20.30
20.30
20.30

18.30 20.40

22.30
22.30

20.05

Posesión infernal DIG. 12.35 15.15 17.15 19.20

20.10
21.10
20.10
20.30

¡Rompe Ralph! DIG.
Tesis sobre un... DIG.

21.45
12.35
12.25
22.20
The host (La... DIG.
12.10
Tierra prometida DIG. 12.40
22.25
Tipos legales DIG.
18.05
To the wonder DIG.
19.15
Un amor entre... DIG. 15.05
Un lugar donde... DIG. 12.30

Santa Coloma de Gramenet

20.15 22.30
22.00
20.30 22.45

20.30 22.45

ODEÓN MULTICINES GIRONA
972439201. CC ESPAI GIRONÈS.
Dando la nota
16.00
Efectos secundarios 20.30
G.I. Joe: La...
16.00
La venta del... DIG.
16.00
Los Croods: Una...
16.10
Los últimos días
20.35
Memorias de un...
16.30
Oblivion
16.00
Oblivion DIG.
17.15
Oz, un mundo de...
18.05
Por la cara
16.10
Posesión infernal DIG. 16.15
Un amor entre dos... 16.00

18.15
22.40
18.10
18.00
18.10
22.45
18.30
18.30
19.45

20.20 22.35
20.00 22.00
20.10 22.10
20.30 22.30
21.00
22.15

18.20
18.15 20.15 22.15
20.35 22.45

Sant Andreu de la Barca
ATRIUM ACEC 3D
936535489. CC ATRIUM.
20.20
17.00
17.00
16.00
16.10
16.25
17.25
16.45
20.00
16.15
17.20

22.40
19.00
19.15
18.00
18.10
18.25
19.50
18.45
22.30
18.15
19.35

933910855. AVDA. FRANCESC MACIÀ, 86.
4 días de mayo
16.15
October baby
22.30
Efectos secundarios 12.15 16.05 18.20
22.35
El payaso
12.15 16.20 18.15
Friends: Aventura...
12.30 18.25
G.I. Joe: La...
12.15 16.10 18.20
LOL
12.15 18.20 20.20
Los amantes...
16.10 22.30
Los Croods: Una...
12.30 16.15 18.20
Los últimos días
12.15 20.25 22.30
Mamá
16.10
Memorias de un...
12.20 16.10 18.20
22.30
Oblivion
12.20 16.20 18.30
22.00
Oz, un mundo de...
19.15
Posesión infernal
12.20 16.20 18.30
22.10
¡Rompe Ralph!
16.15
Tipos legales
12.15 16.15 20.20
Un amor entre dos... 12.20 18.00 20.15
Un planeta solitario 18.10 20.15

20.35
22.35
22.30

20.30
20.30

20.30

22.00
22.20
20.10 22.10
20.25 22.40
22.15
20.35 22.40

22.25

Tarragona
OCINE LES GAVARRES 3D

18.10 20.20
18.20 20.30 22.45
17.15 19.00 20.00
22.40
22.15

18.00 20.15 22.35
22.30
19.30 22.00

Sant Feliu de Llobregat
936661859. JOAN BATLLORI 21.
4 días de mayo DIG.
18.50 20.40 22.30
Anna Karenina
17.30 19.50 22.15
Blue Valentine DIG.
17.45 20.00 22.15

16.00 18.00

20.30 22.30
22.40
16.00 18.15

14.15
18.00
14.15 16.00 18.00
22.00
14.00
14.15 16.00 17.00
19.30 20.30 22.00
19.30 22.15
16.00
22.40
14.00
18.00
22.00
18.15
22.00
22.15
14.05
22.40

Valls
JCA CINEMES VALLS
902194834. ST. ANTONI M. CLARET 8.
El lado bueno de...
15.50 18.00
G.I. Joe: La...
16.10 18.10
Los amantes...
20.50 22.25
Los Croods: Una...
16.00 17.50
Los últimos días
16.15 18.05
Memorias de un...
16.20 18.10
Oblivion
15.35 17.50
October baby
16.05 18.10
On the road (En la...
20.05 22.15
Oz, un mundo de...
16.15 18.30
Por la cara
20.15 22.15
The host (La...
15.50 18.00

20.10 22.20
20.10 22.10
19.40
20.00
20.00
20.05

21.30
21.50
21.50
22.20

CINEMA NOU ACEC
938861393. NOU 17.

La cocinera del...
On the road (En la...

16.00 18.00 20.00 22.00
16.30 19.15 21.45

20.30 22.40

16.10 18.20

MAJÈSTIC

937885376. SANT PERE 9.
17.00 19.30 22.00
17.15 19.45 22.15

Blue Valentine
La caza

CINESA PARC VALLÈS 3D
902333231. AV. CAN JOFRESA 85.
Alacrán... DIG.
12.40 16.20
Anna Karenina DIG.
21.25
Argo DIG.
22.00
Campanilla 2 DIG.
12.55 16.10
Dando la nota DIG.
18.30
Django... DIG.
21.00
Efectos... DIG.
12.15 16.15
El lado bueno de... DIG. 12.10 18.50
Els Croods
12.00 16.10
For Greater Glory DIG. 12.00
G.I. Joe: La... DIG.
18.35 21.10
G.I. Joe: La... 3D
16.20
Hansel y Gretel... DIG. 12.55 16.30
Jack el Caza... DIG.
12.25 17.05
LOL DIG.
12.45 16.35
Los amantes... DIG.
20.15
Los Croods: Una... 3D 12.20 16.00
Los Croods: Una... DIG. 12.45 15.00
22.15
Los últimos días DIG. 12.30 15.10
22.05
Madagascar 3 DIG.
12.50 16.00
Memorias de un... DIG. 19.10
Oblivion DIG.
12.20 15.10
17.50 18.45
21.30 22.10
On the road (En... DIG. 12.05 16.35
Oz, un mundo de... DIG. 12.05 15.35
Parker DIG.
20.00 22.25

938852403. VERDAGUER 22.
Tesis sobre un...
16.00 18.00 20.00 22.00
Tierra prometida DIG. 16.15 18.15 20.15 22.15
938832108. RECINTE FIRAL EL SUCRE.
Alacrán enamorado 11.30 16.15
Efectos... DIG.
20.00 22.30
G.I. Joe: La...
11.30
Els Croods DIG.
11.45 16.00
Los últimos días
18.15 20.15
Memorias de un... DIG. 11.45 16.15
22.30
Oblivion DIG.
11.30 16.00
22.45
Posesión infernal DIG. 16.30 18.30
Reality VO
22.45
Tipos legales DIG.
22.45
Un lugar donde...
11.45 16.00
22.45

18.00
18.00 20.15
18.15 20.30
20.15

18.15 20.30

Vilafranca del Penedès
CASAL-CINE CLUB VILAFRANCA
600716688. RBLA. NTRA. SRA. 35-37.
Món petit
19.00

KUBRICK
938902413. GENERAL PRIM 7.
Los amantes...
19.30
Oblivion
17.00 19.30 22.00

Vilanova i la Geltrú
18.30
20.00

973610519. AV. CATALUNYA 56.
Memorias de un...
17.30 20.00 22.15
No
20.00
Oblivion
17.30 22.30

CINESA SANT CUGAT 3D

21.50

14.00
22.40
16.00
18.15
20.30
14.00
22.40

Tàrrega

CINE CATALUNYA

20.20 22.30
21.40
17.25 19.40 22.15
16.50 19.20 22.00

SUCRE ACEC 3D

938940137. ÀNGEL VIDAL 17.
Argo
17.00
Oblivion
19.15 22.30

Terrassa

15.45 18.20 21.15
15.40 17.50 20.05

CINEMA VIGATÀ ACEC

PRADO

902170831. CC LES GAVARRES.
Alacrán enamorado 12.00
Efectos... DIG.
20.30
El lado bueno de... DIG. 12.15
Posesión infernal DIG. 16.00
G.I. Joe: La... DIG.
18.15
La caza
12.00
20.30
LOL DIG.
18.30
Els Croods DIG.
12.15
Los últimos días DIG. 16.00
Memorias de un... DIG. 12.15
20.00
Món petit DIG.
12.15
Oblivion DIG.
12.00
18.15
22.45
On the road (En... DIG. 17.00
Oz, un mundo de... DIG. 12.00
Parker
16.15
Tesis sobre un...
20.30
Los Croods: Una...
12.00
Los Croods: Una... DIG. 16.00
The host (La... DIG.
12.15
Tierra prometida DIG. 16.00
Tipos legales
20.00
To the wonder DIG.
20.00
Un lugar donde...
12.00
20.30

15.40 18.00 20.10

Vic
22.25
22.30

Sitges

Sant Cugat del Vallès

902220922. CC SANT CUGAT.
Alacrán... DIG.
20.05
Brave DIG.
17.30
Efectos... DIG.
19.30
Los Croods: Una... 3D 15.40
Los Croods: Una... DIG. 16.00
Los últimos días DIG. 18.10
Memorias de un... DIG. 16.00
Oblivion DIG.
16.20
21.40
Oz, un mundo de... DIG. 15.30
Posesión infernal DIG. 17.50
¡Rompe Ralph! DIG.
15.30
Tesis sobre un... DIG. 22.30
Tierra prometida DIG. 15.40
Tipos legales DIG.
20.25
Un lugar donde... DIG. 17.00

20.30

RETIRO 3D
20.30 22.45
20.30 22.45

CINEBAIX
22.45
22.45

20.25

938940174. FRANCESC GUMÀ 6.
Tipos legales
16.15 18.30 20.15 22.00

Salt

Alacrán enamorado
Efectos... DIG.
G.I. Joe: La...
Los Croods: Una...
Los últimos días
Memorias de un...
Oblivion
Posesión infernal
Tesis sobre un...
Un amor entre dos...
Un lugar donde...

936568087. CTRA. SANT BOI 63-67.
El chico del periódico 16.05 18.15
G.I. Joe: La...
20.25
Incompatibles (Al...
16.15 18.10
Los Croods: Una...
16.05 18.15
Los últimos días
16.00 18.05
Oblivion
16.00 18.35
Posesión infernal
16.10 18.10
Serie B
16.30 18.30

CINEMACITY SANTA COLOMA

YELMO CINES SANT CUGAT 3D

902888300. CAMÍ DE VALLS 79.
Anna Karenina
16.35
Efectos secundarios 16.10 18.20
G.I. Joe: La...
20.20 22.40
Los Croods: Una...
16.10 18.10
Los últimos días
16.10 18.20
Memorias de un...
16.20 18.25
Oblivion
16.20 19.20
Posesión infernal
16.20 18.25
Tesis sobre un...
16.10 18.20
Un amor entre dos... 20.25 22.30
Un lugar donde...
16.00 18.10

Efectos secundarios
G.I. Joe: La...
Los amantes...
Los Croods: Una...
Memorias de un...
Oblivion
Oz, un mundo de...
The host (La...

18.00 20.00 22.00
20.00

902333231. AV. PLA DE VINYET S/N.
Efectos secundarios 22.30
Els Croods
18.00
Madagascar 3
16.00
Memorias de un... DIG. 16.00 18.10 20.20 22.30
Oblivion
16.30 19.15 22.00
Tesis sobre un...
20.15
Un lugar donde...
16.30 19.15 22.00

KYTON

16.45 18.45 20.45
16.00 18.15
16.45 19.30 22.00

MULTICINEMES LA VAILET

902170831. SEVERO OCHOA 4.
Un amor entre... DIG. 16.00
Efectos secundarios 22.00
Posesión infernal DIG. 16.00
G.I. Joe: La... DIG.
18.00
Los últimos días DIG. 22.00
Memorias de un...
16.00
Oblivion
16.00
Los Croods: Una...
16.00
Un lugar donde...
16.00

EIX MACIÀ 3D

22.30
16.30 18.30 20.30

902125902. PI I MARGALL 26.

Argo
El lado bueno de...
Grandes esperanzas
LOL DIG.
Tesis sobre un...

18.15 22.40
22.30

972314095. AV. ONZE DE SETEMBRE 18.
Los Croods: Una...
16.00 17.45
Oblivion
15.30 17.45 20.10
Tierra prometida
16.00 18.15 20.30
Un asunto real
19.30

ESPAI FUNATIC

Blue Valentine
For Greater Glory
Danse la danse...
Grandes esperanzas
La caza
La cocinera del...
Món petit
October baby
On the road (En la...

938731532. POL. ELS TRULLOLS.
Alacrán... DIG.
22.40
Efectos... DIG.
12.00 16.10
G.I. Joe: La... DIG.
11.50 20.00
La cocinera del... DIG. 18.10 20.10
LOL DIG.
20.20
Els Croods DIG.
12.10 16.30
Los Croods: Una... DIG. 16.00 18.00
Los últimos días DIG. 12.00 16.15
22.45
Memorias de un... DIG. 12.00 16.20
22.45
Oblivion DIG.
11.50 16.00
19.45 21.00
On the road (En... DIG. 11.50 17.20
Oz, un mundo de... DIG. 11.50
Posesión infernal DIG. 12.00 16.25
22.45
Tierra prometida DIG. 12.00 16.00
22.40
Tipos legales DIG.
12.00 16.10
Un lugar donde... DIG. 12.00 17.30

17.30 20.00 22.00
17.30
17.00
17.30 20.00 22.00
19.50 22.15

Sant Vicenç dels Horts

Roquetes

CINEMES ROSES 3D

972315473. AV. ONZE DE SETEMBRE 35.
Brave (Indomable) 16.15
Efectos secundarios 15.30
Grandes esperanzas 16.00
Memorias de un...
18.00 19.45 21.30
Tesis sobre un...
20.45
Tipos legales
17.25 19.00
Un lugar donde...
18.15 20.30

20.30
16.30
22.00
19.00
18.30

972702291. 8,PIRINEOS.
Efectos... DIG.
19.45
G.I. Joe: La... DIG.
17.30

Roses

16.00 18.00
16.30 18.30
16.00 18.15 20.30

Lleida
16.20 18.20 20.20

16.05 18.20
20.35 22.25

Palamós

16.15 18.15 20.15

CINEMA TEATRE COMTAL

OCINE ROQUETES 3D
22.20
22.30
22.25

20.15 22.20

22.15
16.45 18.45 20.45

18.20
12.15
20.00
16.00
16.30

22.20

Olot

902180193. CC GRAN VIA 2.

Figueres
902101008. POL. FIRAL RONDA SUD.
Alacrán enamorado 16.00 18.00
Efectos secundarios 16.00 18.00
G.I. Joe: La...
16.00 18.15
Los Croods: Una...
16.00 18.00
Los últimos días
20.00 22.15
Memorias de un...
16.00 18.00
Oblivion
16.00 18.15
Tesis sobre un...
20.30 22.30
Un amor entre dos... 16.00 18.00
Un lugar donde...
16.00 18.15

CINESA LA FARGA 3D
902333231. AV. JOSEP TARRADELLAS 145.

G.I. Joe: La...
G.I. Joe: La... 3D
Los Croods: Una...
Los últimos días
Madagascar 3
Memorias de un... DIG.
Oblivion
Posesión infernal
The host (La...
Un amor entre dos...
Un lugar donde...

20.30
21.45
20.30
20.30
20.20

BAGES ACEC 3D

902170831. PONT DE LA BARCA 12-14.

Alacrán... DIG.
Efectos... DIG.
Posesión infernal DIG.
G.I. Joe: La... DIG.
LOL DIG.
Memorias de un... DIG.
Oblivion DIG.

20.20
20.20 22.25

TEATRE PRINCIPAL
902101212. PAERIA 8.
Anna Karenina DIG.
Los últimos días DIG.

El lladre de... DIG.
Els Croods DIG.
Friends... DIG.
Los últimos días DIG.
Oblivion

Ripoll

902888300. PERE CABRERA 6-8.
Alacrán enamorado 16.40 18.30
Efectos secundarios 16.15 18.15
G.I. Joe: La...
16.15 18.20
Los Croods: Una...
16.30 18.30
Los últimos días
20.20 22.25
Memorias de un...
16.30 18.30
Oblivion
16.30 19.00
Posesión infernal
16.45 18.40
Tesis sobre un...
16.15 18.15
Tierra prometida
16.15 18.15
Tipos legales
20.25 22.20
Un amor entre dos... 22.15
Un lugar donde...
16.00 18.05

Manresa

OCINE GIRONA 3D

CINEMES FULL HD

902333231. PROGRÉS 69.
Efectos... DIG.
22.20
G.I. Joe: La... DIG.
12.10
Los Croods: Una... DIG. 12.00
Los últimos días DIG. 22.45
Madagascar 3 DIG.
12.15
Memorias de un... DIG. 12.05
22.35
Oblivion DIG.
12.20
Oz, un mundo de... DIG. 16.05
Posesión infernal DIG. 20.10
Tesis sobre un... DIG. 18.35
Tierra prometida DIG. 12.25
22.40
Un lugar donde... DIG. 12.30
22.45

20.30
22.45
18.15
18.05
18.30
19.40
22.45
18.25
18.25
18.25
18.15

800808500. PL. JORDI DE SANT JORDI S/N.

On the road (En... VO

934719272. SPLAU.
20.45
16.45
11.45
13.45
11.50
13.45
20.55
20.50
13.50
11.50
12.30
11.45
20.40
Los Croods: Una... 3D 12.45
Els Croods
11.45
Memorias de un...
12.00
20.30
On the road (En la...
16.15
Oz, un mundo de... DIG. 12.15
Cirque du Soleil... 3D 11.45
El origen de los...
11.50
El origen de los... 3D 14.00
G.I. Joe: La... 3D
16.10
G.I. Joe: La... DIG.
11.40
20.40
Las aventuras de...
12.00
Serie B
16.35
Amics per sempre
12.00
Hotel Transilvania
13.45
Posesión infernal
16.45
Tierra prometida
16.15
LOL
16.10
Un amor entre dos... 16.15
Un lugar donde...
16.00
El alucinante... 3D
11.45
Oblivion
12.30
20.30
Tesis sobre un...
22.50
To the wonder
18.10
El Hobbit: Un... 3D
12.15
Los últimos días
16.00
El corazón del roble
11.50

Posesión infernal
Tierra prometida
Tipos legales
Un lugar donde...

16.15
20.30
16.00
16.05
16.30
17.15
20.30
16.15
16.15
16.15
16.00

972225044. PORTAL NOU 7.

Cornellà de Llobregat

Alacrán enamorado
The host (La...
Campanilla 2
Oz, un mundo de... 3D
¡Rompe Ralph! 3D
¡Rompe Ralph! DIG.
Efectos secundarios
Tipos legales
Abuelos al poder
Diario de Greg 3...
La vida de Pi 3D
Los Croods: Una... DIG.

Argo
Efectos secundarios
El lado bueno de...
Los Croods: Una...
Memorias de un...
Oblivion

21.10

BOSC CINEMA MUNICIPAL
938938103. RAMBLA PRINCIPAL 90.
El lado bueno de...
20.00
For Greater Glory
16.00
G.I. Joe: La...
16.00
Grandes esperanzas 16.00 20.00
Incompatibles (Al...
16.15
La cocinera del...
18.00
La venta del paraíso 20.15
Los amantes...
20.00
Oz, un mundo de...
18.00
Spring Breakers
18.15
Un amor entre dos... 18.15

LAUREN GARRAF
902888300. CC VILA LAUREN.
Alacrán enamorado
16.15
Efectos secundarios 16.00
G.I. Joe: La...
16.45
Los Croods: Una...
16.20
Los últimos días
16.15
Memorias de un...
16.00
Oblivion
17.00
Posesión infernal
16.15
Tesis sobre un...
16.00
Tierra prometida
16.00
Un amor entre dos... 16.00
Un lugar donde...
16.00

18.15
18.10
19.00
18.20
18.15
18.10
19.30
18.15
18.15
18.10
18.10
18.15

20.15
20.20
22.00
20.20
20.15
20.20
22.00
20.15
20.20
20.20
20.20
20.30

22.15
22.30
22.20
22.15
22.30
22.15
22.30
22.30
22.30
22.45

Vila-seca
18.25 21.05
21.45
18.15

21.35

18.00 20.00
17.00 19.00
17.25 19.45
18.00
16.15 16.45
19.35 20.30
19.10 21.40
18.20

OCINE VILA-SECA 3D
902510500. AV. ALCALDE PERE MOLAS 36.
Anna Karenina
17.30 20.00
Efectos secundarios 16.00 18.15 20.30
For Greater Glory
17.00 20.00 22.40
G.I. Joe: La... DIG.
16.00 18.15
Los Croods: Una... DIG. 16.30 18.30 20.30
Los últimos días
22.40
Memorias de un... DIG. 16.00 18.00 20.00 22.00
Oblivion
16.00 18.15 20.30 22.45
October baby DIG.
16.00 18.15
Oz, un mundo de... DIG. 22.30
Posesión infernal
18.30 20.30 22.40
Tesis sobre un... DIG. 20.30 22.40
The host (La...
22.30
Un amor entre... DIG. 20.30 22.40
Un lugar donde... DIG. 16.00 18.15 20.30 22.40

LLEGENDA:
Subtitulada o parlada en català
3D: Digital 3D
VO: Versió Original Subtitulada
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El focus
Els aforismes
de la duquessa d’Alba
L’aristòcrata publica ‘Lo que la vida me ha enseñado’, un llibre que exposa
la seva visió sobre el món i en què no evita parlar del seu matrimoni amb
Alfonso Díez, i hi aborda fins i tot les noves tecnologies i el sexe
JOAN CALLARISSA

D. EBENER / EFE

Roben a la dona i a la filla
de Mourinho a Londres
La dona i la filla del tècnic del Reial Madrid
van patir un robatori a l’habitació de l’hotel
on s’allotjaven a Londres. Els lladres els van
robar algunes de les seves pertinences de la
cambra que ocupaven al Wyndham Grand
Hotel, a l’exclusiu barri de Chelsea. Segons
publica el Daily Mail, una nit a l’hotel costa
1.100 euros i Scotland Yard ja ho està investigant. Els responsables de l’establiment han
lamentat els fets i asseguren que es preocupen molt per la seguretat dels seus clients.

ot i que ja va publicar les
seves memòries, Cayetana d’Alba no deixa
d’aprendre coses i sent
la necessitat d’explicarles per escrit. Ara ha redimit el seu
desig a través de Lo que la vida me ha
enseñado (Espasa), un llibre que
desglossa la seva visió sobre qüestions que ens afecten a tots. Fins i
tot a ella, una de les aristòcrates més
importants d’Europa, amb un dels
patrimonis més grans d’Espanya.
L’octogenària s’acosta a camps
tan diversos com la religió i el sexe.
Del primer diu que amb el pas del
temps s’ha fet més “fervorosa” en la
seva devoció a Déu. Arran d’això remarca: “El meu afany per casar-me
cada vegada que m’he enamorat”.
Una premissa que no li impedeix
criticar les nits de noces: “Són decebedores per a gairebé totes les dones. Val més que no s’espantin; després les coses s’arreglen”. Sobre
l’amor, no es talla a l’hora de confessar que sentia “papallones quan esperava l’AVE els divendres” quan
Alfonso Díez anava a passar els caps
de setmana a Sevilla. Una il·lusió
que no l’ha deixat mai en mala posició: “Cap home m’ha dominat
mai”. Sobre les noves tecnologies,
Cayetana enalteix les tablets. Diu
que és “fascinant” ampliar la mida
de la lletra amb els dits. No obstant,
prefereix el paper. Ella és de gustos
clàssics. De fet, considera el rei Joan Carles “excepcional”.

T

S. SÁEZ / EFE

Mario Casas es confessa
“enamorat de totes”
Mario Casas ha concedit una entrevista a la
revista Marie Claire i s’ha deixat anar. “Sí,
m’he enamorat de totes les meves parelles a
la ficció, menys de Yon González a Mentiras y
gordas”. L’actor també explica: “Fa temps que
m’ha deixat de passar. Abans vivia molt intensament les feines”. Ara assegura: “Veig la distància com una manera de viure l’amor idíl·licament”. Casas confessa també que el personatge que més l’ha marcat ha estat Hache, de
Tres metros sobre el cielo.
J.M. VIDAL / EFE

mèdia
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ANTENA 3 22.10

TV3 21.50

‘El castor’

‘30 minuts’
✰✰✰

El programa d’aquesta setmana,
titulat Si un sol alumne ho demana,
està dedicat al model lingüístic de
l’escola a Catalunya. Pretén analitzar
tots els punts de vista i les
conseqüències de la resolució del
TSJC. Hi apareixen tota mena de
testimonis: Julián Busca, un dels
pares que va interposar la demanda
als tribunals perquè els seus fills
fossin escolaritzats en castellà, el
ministre Wert, la consellera Rigau,
pedagogs i sociolingüistes. També es
visiten diverses escoles amb
realitats socials molt diferents.

Directora: Jodie Foster
Actors: Mel Gibson, Jodie Foster,
Anton Yelchin, Jennifer Lawrence,
Riley Thomas Stewart, Paul Hodge

EUA, 2011. Walter Black pateix una
profunda depressió. El seu únic consol, l’única cosa que el fa sentir una
mica millor, és una marioneta que
representa un castor, a qui tracta
com si fos una persona. Anys abans
el Walter havia estat un executiu
d’èxit d’una empresa de joguines, i
ara emprendrà un viatge d’autodescobriment juntament amb el ninot.

audiènciestv

TV3

06.00 Notícies 3/24.
10.00 Tr3s C (Cultural).
10.10 Signes dels temps

10.50
11.10
11.45

TVC

TV3 col·loca set programes al ‘top 10’
Divendres va ser un bon dia per als programadors de TV3, que van aconseguir que set
dels deu espais televisius més vistos a Catalunya fossin de la cadena pública. Al capdamunt de la llista, els espais informatius.
El Telenotícies migdia va quedar primer,
amb el 31,1% de share i 654.000 espectadors. El TN vespre, en tercer lloc, va aconseguir el 19,7% de share amb 511.000 persones seguint-lo. Entre aquests dos, TV3 va
col·locar La Riera. Els espectadors catalans
li van concedir el 26% de quota, amb
536.000 persones mirant-se-la.

A més de la franja de migdia, TV3 també
va liderar en la franja de prime time. Després
de sopar, Zona zàping va aconseguir el
16,4% de quota de pantalla gràcies a les
485.000 persones que van veure el programa. La pel·lícula que van programar a continuació, Tenderness: un cas d’assassinat, no
va liderar perquè Antena 3 va passar-li al davant amb Increíbles, el gran desafío. Tot i això, es va situar en el top 10. Els espectadors
li van concedir el 10,7% de share i 289.000
espectadors. Al format d’Antena 3 li van donar el 11,3% de quota.

12.30
14.00

15.55

17.05

Programes més vistos a Catalunya
Divendres, 19 d’abril
ESPECTADORS ‘SHARE’
01

02

03

Telenotícies vespre

04

Zona zàping

TV3 20.59
TV3 22.00
05

08

Tenderness

09

Atrapa un millón

TV3 22.32
ANTENA 3 20.00

26,0%

La 1

511.000

19,7%

485.000

16,4%

351.000

19,4%
11,3%

292.000

11,4%

289.000

10,7%

287.000

14,1%

271.000

15,5%

06.00 Mic.
06.42 En Shaggy i l’Sco-

6,3%
5,3%
4,8%
3,8%

8TV

309.000

3,1%

Nitro
Divinity

2,9%

Neox

2,9%

Canals més vistos a Catalunya
Acumulat del mes d’abril
TV3

14,3%

Telecinco
Antena 3
La 1

rent (Sèrie). Quan un
nen vol morir.
21.00 Telenotícies vespre.
21.50 30 minuts
(Reportatges). Si un sol
alumne ho demana: La
nova interlocutòria del
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
estableix que tota
una classe ha de rebre
els ensenyaments
en castellà si un sol
alumne ho sol·licita.
Julián Busca, un argentí
afincat a Castelldefels,

23.20 Singulars

(Entrevistes).
Tr3s C (Cultural).
Parlament.
Els meus nois (Sèrie).
Comedy Inc.
The inbetweeners
(Sèrie). El Simon no va
tenir gaire sort amb
la Carli, ja que li va
deixar la cuina plena de
vòmits.
01.58 Fusió i swing a l’estudi
(Musical). Inclou Tiziana
i Mar Serra Grup.
03.29 Jazz a l’estudi.
00.20
00.25
00.55
01.15
01.36

SUPER 3/ 33

10,5%

Cuatro

és un dels pares que
va interposar una
demanda perquè el
castellà fos també
llengua vehicular a
l’escola dels seus fills.
Aquest reportatge
explica quins motius el
van dur a fer-ho.
22.30 Pan Am (Sèrie).
Secrets i mentides (T1):
La Kate intenta encobrir la seva participació
en la mort d’un espia
rus a Londres. Per la
seva banda, la Bridget
reapareix sobtadament amb la intenció
de recuperar la seva
carrera a la Pan Am i
la seva relació amb el
Dean.

20.00 Rex, un policia dife-

12,0%

La Sexta

Divendres
TV3 16.40

15,7%

Antena 3

Antena 3 Noticias
ANTENA 3 21.00

10

536.000

Increíbles, el gran desafío
ANTENA 3 22.05

07

31,1%

Telenotícies comarques
TV3 13.59

06

654.000

La Riera
TV3 15.49

TV3

Telecinco

Telenotícies migdia
TV3 14.29

Canals més vistos a Catalunya
Divendres, 19 d’abril

(Religiós). El 2012,
unes 2.500 famílies
van ser desnonades
a les comarques
de Lleida. A causa
d’aquesta realitat, el
bisbat ha posat en
marxa un projecte solidari per donar aixopluc
als afectats.
Planetari. Un estrany
entre els óssos.
Polònia (Humor).
Crackòvia (Humor).
Sandro Rosell i Andoni
Zubizarreta es transformen en Vinagre i
Peix Bullit, els superherois blaugranes que
no fan mai res emocionant.
La fórmula.
Fórmula 1: Gran Premi
de Bahrain. Cursa.
Comentaristes: Josep
Lluís Merlos, Francesc
Latorre, Francesc
Rosés, Laia Ferrer i
Joan Villadelprat. En
directe des del Circuit
Internacional de
Bahrain.
Telenotícies migdia.
Presentadors: Agnès
Marquès, Joan Carles
Peris. Esports: Àlex
Castells.
APM? Extra (Humor).
Aquesta setmana es
mostra a la secció Ole
tu un carril bici de 10
metres situat al Port

de Barcelona que no
porta enlloc. A més, es
presenta l’àlbum secret
d’Anne Igartiburu i
Martina Klein explica
una anècdota escatològica en la secció Minut
de glòria.
18.00 Tarda de cine: Firefox.
EUA, 1982. Dir.: Clint
Eastwood. Int.: Clint
Eastwood, Freddie
Jones, Maurice Jarre. Els
tècnics soviètics han
aconseguit un avió de
combat tan perfecte
que el seu domini de
l’aire pot ser decisiu. A
causa d’això, els nordamericans decideixen
robar-ne un exemplar.

11,0%
10,5%
7,1%

oby-Doo saben el que
es fan.
07.27 Les Tres Bessones.
08.20 El xai Shaun.
09.00 Mic.
09.34 Doraemon.
10.23 La família del Super3.
10.50 Rekkit, el conill màgic.
11.34 Monster allergy.
12.25 Tags. Convidats:
Marc Balaguer i Mikel
Iglesias, actors.
12.55 One piece (Juvenil).
Emissió de dos
episodis.
13.44 Un drama total d’illa.
Inclou Per jugar s’ha de
patir i Busca i vés amb
compte.
14.30 Fanboy i Chum Chum.
15.16 El llibre de la selva.

15.43 Pel·lícula:

17.00
17.35
18.39
19.27
20.14

21.05

L’Scooby-Doo i el
monstre del llac Ness.
EUA, 2004. Dir.: Scott
Jeralds, Joe Sichta. Int.:
Grey DeLisle, Michael
Bell, Jeff Bennett.
Mic. Inclou En Thomas i
els seus amics.
Mofeta Kung Fu.
Doraemon.
Els pingüins de
Madagascar.
Tom i Jerry. Inclou
Jerry i Jumbo, Doctor
Jerry, l’investigador,
En Jerry es torna boig,
Barbacoa, Escala cap
al cel, Un problema
problemàtic i Ratolí
teledirigit.
Bola de drac. Les tàctiques d’en Pilaf.

21.30 Xarxa natura.
21.45 Karakia. La Lisa i el

22.40

00.14
00.39
00.52
00.57
01.10
02.05

02.55
03.45

05.45

poble tlingit d’Alaska i
Irlandesos catalans.
Grans documentals
33. Llach: la revolta
permanent.
Generació digital.
Programa sindical
UGT.
Tr3s C.
Extres. Ismael.
Ronald Reagan: la
gestació d’un líder.
Pel·lícula: Spanish
Hollywood. Espanya,
2009. Dir.: Ramón
Colom, Pablo Bujosa.
Karakia.
Ritmes & Blues a
l’estudi. Inclou Santos i
Astrio.
Videoclips catalans.
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LA SEXTA 3 15.30

‘Charlie y la fábrica de
chocolate’
✰✰✰✰

Director: Tim Burton
Actors: Johnny Depp,
Freddie Highmore, Helena
Bonham Carter, Deep Roy

EUA, 2005. Charlie Bucket,
un nen nascut en una família humil, és un dels quatre
guanyadors del concurs
organitzat per Willy Wonka,
el propietari d’una enorme
fàbrica de xocolata. El
Charlie tindrà l’oportunitat
de visitar la fàbrica.

LA 1 17.30

CUATRO 17.50

‘Los chicos de mi vida’

‘El planeta de los simios’

59

✰✰✰✰✰ Excel·lent ✰✰✰✰ Molt bona ✰✰✰ Bona ✰✰ Regular ✰ Dolenta

PARAMOUNT CHANNEL 17.50

‘Bopha!’

✰✰✰

✰✰✰

Director: Penny Marshall
Actors: Drew Barrymore,
Steve Zahn, Brittany
Murphy, Adam García

EUA, 2001. La Bev és una
adolescent intel·ligent que
té el somni de convertir-se
en escriptora i viure a Nova
York. En una festa coneix el
Ray, amb qui congenia ràpidament. Al cap d’uns mesos,
la seva vida fa un gir radical
quan descobreix que està
embarassada.

✰✰✰✰

Director: Morgan Freeman
Actors: Danny Glover,
Malcolm McDowell, Alfre
Woodard, Marius Weyers

Dir.: Franklin J. Schaffner
Actors: Charlton Heston,
Roddy McDowall, Kim
Hunter, Maurice Evans

EUA, 1993. Micah Mangena
és un sergent de la policia
de Sud-àfrica i un defensor
del sistema establert que
les rebel·lions amenacen de
destruir. El seu fill també
està radicalment en contra
del sistema de l’apartheid,
però té dubtes de si seguir
els passos del seu pare.

EUA, 1968. Una missió de
llarga durada a l’espai
s’estavella en un planeta
desconegut. Aviat la tripulació és capturada i esclavitzada per una raça de simis
altament desenvolupats i
capaços de parlar que
governen el planeta.

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

ESPORT3

06.10 Zona zàping.
06.35 Tot l’esport.
07.00 Fórmula 1: Gran Premi

de Bahrain. Sessió de
qualificació.
08.15 Hat trick Barça. FC
Barcelona-Llevant UD.
09.30 X-Games: Emissió de
dues proves.
11.55 Lliga ACB: Blusens
Monbus-FIATC
Joventut. En directe des
del Pabellón Multiusos
Fontes do Sar.
13.45 Esport club: Getafe
CF-RCD Espanyol.
14.20 NBA.cat.
14.45 Campionat d’Espanya.
Salts.
15.50 La fórmula E3.
16.15 Esport club.
16.55 Lliga Segona Divisió.
FC Barcelona B-Reial
Múrcia. En directe des
del Miniestadi.
18.55 Lliga ACB: FC
Barcelona RegalAsefa Estudiantes. En
directe des del Palau
Blaugrana.
20.50 Capacitats. Bàsquet
cadira de rodes
21.00 Hat trick Espanyol.
Presentadors:
Raquel Mateos, David
Balaguer.
21.45 Hat trick Barça..
Presentadors: Bernat
Soler, Gerard López.
23.00 Hat trick Total.
00.05 Tot l’esport.
00.30 Fórmula 1: Gran Premi
de Bahrain. Cursa.
02.10 Hat trick Barça.
03.20 Lliga ACB.

TVE-1

06.00 Noticias 24 horas.
09.40 Lo que hay que ver.
10.10 Cine para todos: El
11.30
12.00
12.30

14.15

14.30
15.00
15.55
16.00

17.30

19.35

21.00
22.15

23.55
01.30
03.30

hada de los dientes.
Cocina con Sergio.
Solo moda en La 1.
Liga ACB: Herbalife
Gran Canària-Reial
Madrid. En directe des
del Centro Insular de
Deportes.
L’informatiu. L’emissió
de L’informatiu pot
variar en funció de si
Rafa Nadal arriba a la
final del Masters 1000
de Montecarlo.
Corazón.
Telediario 1.
El tiempo.
Sesión de tarde: La
hija del miedo. Regne
Unit, 2005. Dir.: Jaime
Payne. Int.: Joanne
Whalley.
Sesión de tarde: Los
chicos de mi vida.
EUA, 2001. Dir.: Penny
Marshall. Int.: Drew
Barrymore, Steve Zahn.
Sesión de tarde:
Secuestro en el
paraíso. EUA, 1998.
Dir.: Rob Hedden. Int.:
Joely Fisher.
Telediario 2.
La película de la
semana: Ultimátum a
la Tierra. EUA, 2008.
Dir.: Scott Derrickson.
Int.: Keanu Reeves.
Especial cine:
Increíble pero falso.
TVE es música.
Noticias 24 horas.

ANTENA 3

06.00
07.00
10.45
11.15

15.45
16.00

17.45

19.30

21.00
21.40
21.55
22.00
22.10

23.45

02.00
05.00

Minutos musicales.
Megatrix.
Centímetros cúbicos.
Fórmula 1: Gran Premi
de Bahrain. Prèvia i
cursa (14.00h.). En
directe des del Circuit
Internacional de
Bahrain.
Antena 3 Noticias 1.
Multicine: Inocencia
carnal. EUA, 2011.
Dir.: Peter Markle. Int.:
Gabrielle Anwar, Colin
Egglesfield.
Multicine: Secretos en
el paraíso. Alemanya,
2009. Dir.: Marco
Serafini. Int.: Sandra
Speichert.
Multicine: Aroma y
sensibilidad. EUA,
2011. Dir.: Brian
Brough. Int.: Ashley
Williams, Nick Zano.
Antena 3 Noticias 2.
Deportes.
El tiempo.
Ver cine.
El peliculón: El castor.
EUA, 2011. Dir.: Jodie
Foster. Int.: Mel Gibson,
Jodie Foster, Jennifer
Lawrence. Walter Black
està sumit en una
profunda depressió i ni
la dona ni els fills saben
com ajudar-lo.
Pel·lícula: Revenge
(Venganza). EUA,
1989. Dir.: Tony Scott.
Int.: Kevin Costner,
Anthony Quinn.
Ganing casino.
Minutos musicales.

CUATRO

TELE 5

07.15 El zapping de

06.45 El coche fantástico..

surferos.
09.00 El encantador de
perros. Emissió de tres
capítols.
12.00 Callejeros viajeros.
Emissió de dos reportatges: Delhi i Boda
hindú.
14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes Cuatro.
15.45 Iron Man 3: avance en
exclusiva.
15.50 Home cinema:
Daredevil. EUA, 2003.
Dir.: Mark Steven
Johnson. Int.: Ben
Affleck, Jennifer Garner.
17.50 Home cinema: El
planeta de los simios.
EUA, 1968. Dir.:
Franklin Schaffner. Int.:
Charlton Heston.
20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Deportes Cuatro.
21.15 ¿Qué hago yo aquí?
Bajo cero en Siberia.
21.30 ¿Qué hago yo aquí?
Chernóbil, zona cero:
Aquesta setmana es
compleixen 27 anys
de la major catàstrofe
mediambiental de
la història: l’explosió
nuclear del reactor 4
de la central nuclear de
Txernòbil, a Ucraïna.
L’equip del programa ha
tingut accés exclusiu a
les instal·lacions.
22.30 Callejeros viajeros.
Venezuela, los más
guapos.
23.45 Cuarto milenio.
04.00 Shopping.

Emissió de dos capítols: Hasta siempre
i Sabotaje en las
carreras.
08.15 I love TV.
08.35 Más que coches GT.
09.30 I love TV.
10.50 Mundial de
Motociclismo:
Gran Premi de les
Amèriques. Sessió de
qualificació.
11.30 Tú sí que vales.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Galerías Paradise.
(T1). Incapaç d’ocultar
el seu secret durant
més temps, la Denise
es planteja donar-lo
a conèixer, fet que
podria posar fi a la seva
carrera professional a
The Paradise.
17.00 Mundial de
Motociclismo:
Gran Premi de les
Amèriques. Prèvia.
18.00 Mundial de
Motociclismo:
Gran Premi de les
Amèriques. Cursa. En
directe des del Circuit
de les Amèriques,
Austin, Texas.
22.00 Pel·lícula: Mi gitana.
Espanya, 2011. Dir.:
Alejandro Bazzano.
Int.: Eva Marciel, Anibal
Soto.
02.00 Premier casino.
* (Pot variar en funció del
Gran Premi de les Amèriques.)

LA SEXTA

06.00 La Sexta en concierto.
07.45 Historias con denomi-

nación de origen.
Bestial.
Centímetros cúbicos.
Vaya casas.
¿Quién vive ahí?
La Sexta noticias 1ª
edición.
15.00 La Sexta deportes.
15.25 La Sexta meteo.
15.30 Top Trending Tele.
16.00 Pel·lícula: Planeta
rojo. EUA, 2000. Dir.:
Anthony Hoffman. Int.:
Val Kilmer. L’any 2050
la Terra agonitza. Per
tal de salvar la humanitat, un grup d’astronautes viatja a Mart
per estudiar la seva
possible colonització.
18.15 El club de la comedia.
20.00 La Sexta noticias 2ª
edición.
20.55 La Sexta deportes.
21.20 La Sexta meteo.
21.30 Salvados. Jordi Évole
analitza la situació de
les empreses públiques
a Espanya i constata que a causa del
desprestigi que pateix
tot allò que és públic,
la tendència actual
és privatitzar. A més,
dóna a conèixer el cas
d’Aigües Ter Llobregat,
una empresa dedicada
a la gestió de l’aigua, un
bé comú ara en mans
privades.
23.30 #La Sexta Columna.
00.30 Top Trending Tele.
01.30 Astro TV.
08.15
09.00
09.30
11.10
14.00

CANAL+

LA 2

BTV

8 TV

IB3

CANAL 9

08.00 Pel·lícula: El gato con
botas. 09.30 Cine 3D: Capitán

10.25 Testimonio. 10.30 La
missa. 11.15 Moments. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 Babel
en TVE. 12.30 Gent de paraula. (R.) 12.30 Premis RNE

07.10 El documental. 08.00
Dibuixos animats. 09.14
Catakrac. 09.55 Invasió. 10.40
El documental. (R.) 11.30 Taula
reservada. 12.00 Western:
Camino de Oregón. 14.00
BTV Notícies migdia. 14.30 Els
Roper. (R.) 15.00 Clàssics sen-

07.10 8 de 8. 07.45 Catalunya
blues. 08.15 La doctora Quinn.
09.00 Televenda. 11.00
Passaport. 11.20 La doctora Quinn. 12.55 Grans relats:

07.15 Futbol de ca nostra.
08.05 El perquè de les coses.
08.35 L’hora del conte! 09.00
Parlament. 09.30 Mosaic.
10.00 Eucaristia. 10.45 Què
te creus, que te crec? 10.55
4-4-2. 11.45 Retransmissió
esportiva. 14.00 IB3 Notícies
migdia. Cap de setmana. 15.20

07.00 La finestra pública.
07.30 A què juguem? 08.00
Baba Club. 10.40 Moros i cristians d’Alcoi. 14.00 Nt9 1ª edició. 14.45 Nou esport. 15.00
L’oratge. 15.15 Tardes de cine:

América: El primer vengador.
11.30 El día del fútbol. 12.00
Liga Segunda División. 14.00
Arabia salvaje. 15.00 Pel·lícula:

22 balas, el inmortal. França,
2010. Dir.: Richard Berry. Int.:
Jean Reno, Kad Merad, Richard
Berry,. 16.55 Premier League.
19.00 El día del fútbol. 20.00
El partidazo del Plus. 21.00
Liga Primera División. 23.05
El día del fútbol. 01.35 Boss.
02.29 Boss. 03.30 Pel·lícula:
Restless. EUA, 2011. Dir.:
Gus Van Sant. Int.: Schuyler
Fisk, Mia Wasikowska, Henry
Hooper, Lusia Strus, Ryo Kase.
05.00 Pel·lícula: Cinco metros
cuadrados. Espanya, 2011. Dir.:
Max Lemcke. Int.: Fernando
Tejero.

Sant Jordi de cinematografia. 13.10 Tinc una idea. (R.)
13.30 El escarabajo verde. (R.)
14.05 Elogio de la luz. 14.35
Patrimonio de la Humanidad.
(R.) 15.35 Saber y ganar fin de
semana. 16.15 Grandes documentales. (R.) 17.10 Biodiario.
17.15 Docufilia. (R.) 18.05
Patrimonio de la Humanidad.
(R.) 18.30 Con una sonrisa.
(R.) 19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Los gozos y las sombras. 21.00 Página 2. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Sabores. (R.)
22.55 Documentos TV. 23.55
Pienso luego existo. 01.00
Metrópolis.

se interrupcions: El sirviente. 16.55 Punt de mira. 18.35
De visita. 19.00 La vida en
dolç. (R.) 19.25 Camí particular. (R.) 19.55 La cartellera. (R.)
20.55 Si tu vas al cel (amb patinet). (R.) 21.30 BTV Notícies
nit. 22.05 Barcelona.. i acció:
El amante bilingüe. Espanya,
1993. Dir.: Vicente Aranda. Int.:
Imanol Arias, Ornella Muti, Joan
Lluís Bozzo. 23.50 Punt de mira: Cineastes contra magnats.
01.30 El documental. (R.)
02.20 Barcelona.. i acció.

Supernova. EUA, 2005. Dir.:
John Harrison. Int.: Luke Perry,
Tia Carrere. 15.45 Pel·lícula: Ha
arribat l’àguila. 17.55 Pel·lícula:
El capitán Newman. EUA,
1963. Dir.: David Miller. Int.:
Gregory Peck. 20.15 Prison
Break. (R.) 21.00 8 al dia. 21.35
Generació millenium: La noche
del lobo. Noruega, 2008. Dir.:
Kjell Sundvall. Int.: Anneke
von der Lippe. 23.10 Pel·lícula:
L’assassí de capellans. 00.55
Pel·lícula: Sherlock Holmes:
la caja de cartón. Regne Unit,
1994. Dir.: Sara Hellings.
Int.: Jeremy Brett, Edward
Hardwicke. 01.45 Clips.

El temps migdia. Cap de setmana. 15.25 Pel·lícula: Algo para recordar. 17.00 Pel·lícula:
Madeline. EUA-França, 1998.
Dir.: Daisy von Scherler Mayer.
Int.: Frances McDormand, Nigel
Hawthorne. 19.00 La mirada.
19.55 Baleartnostrum. 20.30
IB3 Notícies vespre. Cap de
setmana. 21.30 El temps vespre. Cap de setmana. 21.35
Mira per on! 22.00 Mossèn
Capellà. 01.30 Fires i mercats.
02.15 Missing.

Falsas apariencias. EUA, 1999.
Dir.: Jonathan Lynn. Int.: Bruce
Willis, Matthew Perry, Rosanna
Arquette17.15 Moros i cristians d’Alcoi. 21.00 Nt9 2ª edició. 21.30 Nou esport. 21.45
L’oratge. 22.00 Cine made
in C.V.: 7 vírgenes. Espanya,
2005. Dir.: Alberto Rodríguez.
Int.: Juan José Ballesta, Jesús
Carroza, Vicente Romero,
Alba Rodríguez. 23.30 Cine
en valencià: Menjar per a gats.
Espanya, 2007. Dir.: Carlos
Pastor Moreno. Int.: Roger
Casamajor. 01.30 Connexió
9/24.
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PROJECTE TELEVISIU

‘Jo confesso’
es convertirà
en una minisèrie
Diagonal TV busca socis internacionals
per adaptar la novel·la de Jaume Cabré
La productora catalana Diagonal
TV ha comprat els drets per adaptar a la televisió la novel·la de Jaume Cabré Jo confesso. En faran
una minisèrie que es rodarà el
2014, i busquen socis a l’estranger.
ALBERT CASTELLVÍ ROCA

entrar al projecte. Una coproducció
entre Alemanya, França i Espanya,
per exemple, seria perfecta”. En
aquest sentit, els productors confien a rebre també el suport de TV3 –a
qui ja han fet arribar el projecte, i estan a l’espera de resposta– i d’“alguna televisió estatal”.

BARCELONA. Adrià Ardèvol sortirà

El rodatge, l’any que ve

del paper i es convertirà en un personatge de carn i ossos. Aquesta és,
si més no, la voluntat de la productora barcelonina Diagonal TV, que
ha comprat els drets de Jo confesso,
l’última novel·la de Jaume Cabré, i
que ara pretén portar-la a la pantalla de televisió, en format de minisèrie. Tot i que el plantejament inicial amb què treballa Diagonal TV és
que l’adaptació consti de dos capítols, Joan Bas, director i conseller
delegat de la productora al costat de
Jaume Banacolocha, es mostra
obert a modificar aquesta primera
idea i admet que, finalment, la producció podria tenir “entre un i tres
capítols”.
El format definitiu, explica, dependrà de com es vagi desenvolupant el projecte i dels acords a què
s’arribi amb els altres coproductors,
que encara s’estan buscant. “De moment l’únic que hem fet és comprar
els drets, i estem veient de quina
manera ho podem aixecar”, assegura Bas, que remarca en declaracions
a l’ARA que el projecte està encara
“en una fase embrionària”.
Els productors sí que tenen clar,
però, que alguns dels socis haurien
de ser estrangers –cosa que també
garantiria l’estrena internacional
de la ficció–, i amb aquesta voluntat
han presentat el projecte al programa europeu Media d’ajudes al sector audiovisual. “Pensem que la sèrie es podria fer en coproducció internacional –explica Bas–, i de fet
les vendes del llibre fan pensar que
alguna productora alemanya podria

El calendari amb què treballa ara
mateix Diagonal TV no preveu l’estrena de Jo confesso a la televisió
ben bé fins d’aquí dos anys. “Volem
tancar el tema del finançament durant el 2013, de manera que el 2014
puguem entrar ja, si tot va bé i trobem els companys de viatge adequats, a fer la producció i la promoció”, detalla Bas.
El productor, però, és conscient
que adaptar Jo confesso a la pantalla serà un procés “laboriós i complex”. “No hem de trair mai l’esperit del que va escriure Jaume Cabré,
però alhora hem d’escollir: tota
l’obra no hi cap. Hem d’explicar el
que explica ell, però hem de trobar
la manera de fer una adaptació que
ens permeti explicar-ho amb els
mitjans i amb el temps de pantalla
de què disposem”, explica. De totes
maneres, segons Bas, Cabré “està
d’acord” amb el projecte d’adaptació. “Vam quedar que així que tinguéssim alguns possibles noms de
gent interessada tornaríem a parlar
amb ell”, afegeix.
L’escriptor coincideix a afirmar
que portar la seva novel·la a la pantalla serà “molt difícil”, i afegeix:
“Com que no hi participo, estic molt
tranquil”. Cabré admet, però, que
en un estadi més avançat sí que té
intenció de col·laborar amb el projecte, tot i que d’una manera tangencial: “Ara estan en la fase de veure si és possible fer-ho, i després serà el moment de veure com ho fem.
Aquí ja hi entraré una mica, però
només per establir criteri, perquè
també has de deixar que el guionista faci les seves propostes”, ha explicat l’autor a aquest diari.
De totes maneres, Diagonal TV
–responsable de sèries com Isabel,
de La 1, i Amar es para siempre, que
ofereix Antena 3– ja té experiència
a adaptar novel·les de Cabré: va ferho el 2009 amb Les veus del Pamano
i, segons Bas, va ser “una bona experiència”. Els resultats d’audiència
d’aquella producció van ser molt satisfactoris: l’emissió per a TV3 de la
sèrie –protagonitzada per Roger
Coma, Francesc Orella, Montse
Germán, Mar Ulldemolins, Àlex
Brendemühl i Rosa Renom– va tenir 667.000 espectadors i una quota de pantalla del 21,3%.e

La novel·la fa una reflexió sobre
el mal al llarg de la història. PROA

DEL PAPER A LA PANTALLA

L’autor de Jo confesso –obra publicada el 2011– assegura que només participarà en el
guió de la minisèrie “per establir criteri”. Jaume Cabré diu que no vol obstaculitzar el
salt de la seva novel·la a la televisió, que realitzarà Diagonal TV. CRISTINA CALDERER

‘L’església del mar’, a Antena 3
Experiència
Diagonal TV
ja va adaptar
amb èxit
‘Les veus del
Pamano’, del
mateix Cabré

Jo confesso no és l’única novel·la
que Diagonal TV està en procés
d’adaptar per a la televisió. Al novembre, la productora catalana va
comprar els drets per convertir en
minisèrie L’església del mar, d’Ildefonso Falcones, i fa quinze dies
Antena 3 va anunciar que se sumava al projecte i que emetria la producció, que tindrà entre quatre i
sis episodis. Tot i així, Diagonal
TV espera que TV3 també s’hi afegeixi, i buscarà, com en el cas de Jo
confesso, socis internacionals. “La
idea és fer-ho entre Alemanya,
França, la Gran Bretanya, Espanya i Catalunya”, detalla un dels
directors de la productora, Joan
Bas, i de fet es preveu que el rodatge es faci en anglès i que al repartiment hi hagi actors de diverses
nacionalitats, pensant ja en el
mercat internacional.
Pel que fa al calendari de treball
previst, serà semblant al de Jo con-

fesso, de manera que les gravacions no començaran, com a mínim,
fins a mitjans de l’any que ve. A
més, Bas subratlla que el rodatge
es preveu “molt complicat”, ja que
“tota la història té lloc a Barcelona
en una època determinada [el segle
XIV]” i a més caldrà reproduir “la
construcció de Santa Maria del
Mar, que ja està construïda”.
Amb tot, Bas admet que el fet
d’abordar l’adaptació d’una obra
literària “fa que juguis amb avantatge”, perquè “ja tens la bíblia feta” i a més “pots valorar el text i
veure quina repercussió pot tenir”. Ara bé, també deixa clar que,
tot i la coincidència temporal
d’aquestes dues adaptacions, la seva intenció no és especialitzar-se
en aquest tipus de produccions:
“L’important no és el sistema, sinó
l’obra en si. Hem trobat obres que
ens interessen, i hem decidit apostar-hi”, explica.
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L’ARA saludarà els lectors des de la Rambla. Als quioscos,
una edició especial, dossier de Llull i un CD. F. MELCION

L’ARA per Sant Jordi:
parada a la Rambla
i una edició especial
M. Terribas, editora de l’ARA, i F. Rodés, president, firmen l’acord amb els impulsors de l’ARA Balears, els
empresaris T. Pons i B. Huguet, i P.A. Serra i P. Rullan, president i conseller delegat d’Hora Nova SA. JOAN TORRES
ARA ❊ BARCELONA

L’ARA Balears serà el nou
diari en català a les Illes
La nova publicació prendrà el relleu al ‘Diari de Balears’
L’ARA Balears, un nou projecte
editorial col·lectiu, sortirà al carrer el 23 de maig. El nou diari continuarà la tasca feta durant 17 anys
per l’únic diari en català a les Illes,
el Diari de Balears.
ARA

La comunitat de
l’ARA creix. Un grup de periodistes
i empresaris mallorquins impulsen
la creació de la nova capçalera, juntament amb les empreses editores
del diari ARA i del Diari de Balears.
L’ARA Balears pren així el relleu
d’aquesta publicació, que encarta
una versió reduïda de l’ARA i que
es podrà llegir fins al dia 22 de
maig. A partir de dia 23, el Diari de
Balears deixarà d’estar als quioscs
i s’estrenarà la nova publicació,
ARA Balears. El Grup Serra mantindrà en propietat seva la capçalera per engegar noves iniciatives de
comunicació.
El nou diari neix en un moment
determinant tant pel que fa al context polític i social de les Illes com
pel que fa a la crisi del periodisme.
Per aquest motiu, l’ARA Balears serà un mitjà modern per donar les
claus per entendre el món que ve
amb perspectiva balear.
L’ARA Balears incorporarà continguts de l’àmbit de les Balears,
amb una especial atenció als assumptes territorials i apostant per
una informació de proximitat. El diari inclourà tota la informació nacional i internacional, així com alguns
suplements de l’ARA que actual-

BARCELONA.

ment no arriben a les Illes. L’equip
de professionals que l’impulsen es
guiaran pels mateixos criteris professionals de l’ARA.
A més de l’equip de periodistes
impulsors del projecte, part de la redacció del Diari de Balears i algunes
de les seves firmes habituals d’anàlisi i d’opinió se sumaran també al
nou diari.
La informació digital serà una de
les prioritats de la nova aventura
editorial amb la voluntat de seguir
el testimoni iniciat per l’Ara.cat. En
aquest sentit, beurà de la fórmula
que ha convertit l’Ara.cat en el diari digital més llegit en català, amb
més d’1.200.000 usuaris únics cada
mes. L’Arabalears.cat actualitzarà
constantment els continguts gràcies a la posada en marxa d’una redacció integrada que permetrà als
lectors estar permanentment connectats. L’ARA Balears serà un mitjà de comunicació multiplataforma: tota la informació estarà pensada i elaborada per arribar a totes
les aplicacions i els dispositius mòbils perquè els lectors el puguin llegir siguin on siguin.
Accionariat illenc

La nova societat editora ha estat
possible gràcies a una majoria de
capital social d’inversors de les
Illes Balears, juntament amb
l’ARA i una minoria accionarial
d’Hora Nova SA, editora del Diari
de Balears.
L’ARA Balears és el resultat de la
implicació de molts petits i mitjans
empresaris i ciutadans comprome-

sos amb la seva comunitat que
creuen que la societat illenca pot
fer realitat una empresa plural
que ofereixi una mirada oberta
del món des de l’arxipèlag.
Amb tot, el nou projecte continua obert a la nova incorporació
d’accionistes per garantir l’esperit col·lectiu que n’ha inspirat el
naixement.e s

La campanya
de llançament
● El dia de Sant Jordi
El projecte es començarà a presentar als ciutadans a partir de
dimarts que ve. L’ARA Balears
es donarà a conèixer mitjançant
les xarxes socials i la nova web
www.arabalears.cat, que s’activarà el mateix 23 d’abril, quan
faltarà un mes exacte perquè comenci a publicar-se el diari.
● Presentació al territori
L’equip impulsor de l’ARA Balears treballa des de fa mesos
per aconseguir arribar a tots
els racons de Mallorca, en una
primera fase, i de les altres illes
més endavant. Per això, està
previst que es facin actes arreu
dels municipis mallorquins per
donar a conèixer la iniciativa i
recollir les impressions dels futurs lectors. L’esperit col·lectiu
de l’ARA Balears es vol fer així
patent. El calendari d’actes es
podrà seguir mitjançant la nova web.

Més a prop dels lectors
L’ARA serà al carrer per Sant Jordi, però no només als
quioscos. Les cares més reconegudes del diari passaran per una parada de la Rambla de Barcelona per conèixer els lectors que s’hi vulguin acostar. Al matí, hi
haurà l’editora del diari, Mònica Terribas, i el director,
Carles Capdevila, acompanyats de l’equip d’Ara TV. Des
d’allà Terribas conversarà amb les persones que gaudeixin de la diada i en recollirà la visió que en tenen,
que després serà emesa a través de la web de l’Ara.cat.
Al llarg de la tarda, altres figures de la publicació com
Albert Om, Toni Soler, Xavier Bosch, Mònica Planas,
Salvador Cardús, Sebastià Alzamora, Empar Moliner, Iu
Forn i Albert Cuesta també passaran per aquest espai
públic de l’ARA per gaudir de la festa amb els lectors.

Diari especial per Sant Jordi
La festa de Sant Jordi també serà una celebració per
a l’ARA. El diari de dimarts incorporarà un dossier que
aportarà cròniques, reportatges, firmes convidades
i la informació essencial per saber on firma cada autor
i a quina hora. Tot això, precedit d’una portada monogràfica i acompanyat d’un dossier de 80 pàgines especial sobre Ramon Llull. En el suplement s’explicarà
la vigència del filòsof mallorquí: com a autor prolífic,
com a viatger incessant i, fins i tot, com a pare de la informàtica. Dimecres 10 pàgines més explicaran com
ha anat la jornada i n’analitzarà els resultats. A més del
diari, fins dimecres es podrà comprar al quiosc un disc
titulat No deixis d’estimar, que recopila 18 cançons de
diversos artistes catalans com Joan Manuel Serrat, Els
Catarres i La Iaia.
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ara

diccionara

abansd’ara

Coordina: Fran Domènech

Glosses d’Andreu Avel·lí Artís, Sempronio (Barcelona, 1908 - Sitges, 2006), incloses a
Revista de Catalunya (agost 1938). Evocació encoberta i esperançada,
en temps de guerra i revolució, de l’univers del dia de Sant Jordi.

Llibrertat

Regne d’Estranya

Capacitat dels lectors de triar
entre diverses obres literàries.
@frandomenech

País que, al contrari que la major
part de la comunitat internacional,
no reconeix Kosovo. @banditcatbdn

JuliWert

e-stat

Planta que no
agrada gaire a Catalunya.
@Johnleblog

Estat propi electrònic, per dur al
mòbil, amb estructures virtuals
pròpies. @Tipdelsteus

Envieu la vostra paraula al Twitter @diccionara (hashtag #diccionara),
a facebook.com/diccionara o per e-mail a diccionara@ara.cat

eltemps

MARC CANDELA

Diumenge amb moltes hores de cel clar i només algun
ruixat esporàdic de tarda a cavall del Ripollès i la
Garrotxa. Les temperatures es mantindran a ratlla. Per
Sant Jordi, un bon sol i fred només a primera hora.
El consell
Protegiu les flors més sensibles del
fred. Demà es repetiran les glaçades febles al Pirineu i a les fondalades de la Catalunya Central.

Que no us sorprengui
La diada de Sant Jordi s’intueix assolellada i amb un migdia força càlid. El cap de setmana vinent, en
canvi, fresc i passat per aigua.

Les roses de Catalunya
L’endemàd’haverobtingutunarosa catalana la Medalla d’or en un
concursparisenc,ésunabellapensada la d’ofrenar uns rosers catalans de Pere Dot per al jardí que la
ciutat d’Evian ha consagrat a la
comtessa de Noailles. ¿I si amb el
temps el nom de Catalunya anés,
internacionalment, lligat a les roses? Perquè cal saber i propagar
que, de creadors de roses, en el
món n’hi ha amb prou feines mitja dotzena, i que dos d’aquests són
fills de Catalunya.
Ara, més que mai, és quan em plau d’imaginar la rosa com a símbol de Catalunya. Cada
matí, la primera activitat comercial barceloninatélesflorsperobjecte.Elfamósmercatde
la Rambla; però no el de la resta del dia, sinó el
mercat a l’engròs, amb les paneres barrant el
pasdelaRambla.Emsembladebonaugurique
la ciutat es llevi comprant i venent flors. [...]
Moltes d’elles, moltes roses germanes de la
que fa poc meravellava els parisencs, o bé pariones d’aquestes altres que floriran a honor
d’unagranpoetessa,llueixenal’aparadord’un
floristabarceloní,darreral’enreixatdetelametàl·lica que substitueix el vidre esmicolat per
les bombes.
A les amenaces que es congrien al cel, a les

diumenge, 21

bombesquefanpolscasesdecinc
pisos, Barcelona hi oposa la fragilitat de les roses catalanes.
PREMI DE GUERRA. Els literats s’aprofiten de la situació de
favorrespectealpúblic.Creenatmosferes denses al voltant dels
premisliterarisideixenquel’ombra cobreixi altres premis literarisquenodisposendemitjanstan
fàcils de publicitat. Per exemple,
el Premi de Medicina concedit fa
poc per la Generalitat [...]
Ara que es parla tant d’art de
guerra,vull,percontrast,fixar-meunmoment
enlaciènciaenrelacióamblaguerra,queerael
temad’aquestconcursquehafallatl’Acadèmia
i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya. Un dels treballs premiats és una “Contribucióal’estudideleslesionstròfiquesdelesextremitats, produïdes pel fred”, obra dels doctors D’Harcourt, Folch i Pi i Bofill. L’enunciat
tècnic, simplement, és ben poc evocador, però el treball, que ara és una memòria àrida, va
néixer en la llum dramàtica dels hospitals de
sang,quanelsmetgess’inclinaven,apassionats
i lúcids, damunt de tants i tants soldats colpits
pel glaçat desembre de Terol. [...]
Andreu Avel·lí Artís, ‘Sempronio’ 1938

PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
PERIODISTA, ASSAGISTA I CATEDRÀTIC A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

lallambregada

Jo crec que van confondre’m (pobre de mi)

dilluns, 22
La setmana
dimarts

dimecres

EL REFRANY

dijous

divendres

DEL TEMPS

“Si ja et sobra la jaqueta...
una Moritz ben fresqueta” (@Biomonti)
PARTICIPA EN EL CONCURS A TRAVÉS DE #tweetsifasol

Mariano Rajoy va regalar una samarreta
de la roja al Papa. ALESSANDRO TARANTINO / EFE

I

va Rajoy, es palplanta davant del Papa i li regala una samarreta de la selección española de fútbol. Recarai, si el
present a tot un pontífex és aquest, deu voler dir que som davant d’un objecte de valor
incalculable. Comprovem-ho.
Busco un lloc on comprar-me una bonica
samarreta dels senyors “a por ellos, oe”. Ho
provo als voltants de la Sagrada Família, lloc
de pas diari per a milers de guiris frisosos de
poder lluir-la!!! Entro en una botiga sense
nom de Provença/Sardenya que exposa les
samarretes del Madrid amb els noms de Cristiano i Casillas i la del Barça amb el de Mes-

si. A més hi ha l’equipació completa de Casillas, Cristiano, Valdés i Messi. A banda i banda dels souvenirs futbolístics, una bandera
espanyola i una d’independentista. L’única
samarreta de la selección duu el nom d’Iniesta. Pregunto preus. 29 la de nen i 32 la
d’adult. A la botiga del costat, també sense
nom i amb exactament la mateixa exposició,
hi ha també els mateixos preus, però descobreixo que si la samarreta no porta cap nom
de jugador, val 4 euros menys. Com que veuen que marxo sense comprar, “per ser jo”,
me la rebaixen a 20 €. M’invento que és per
a un nen que fa temps que no veig, potser ha
crescut i erraré en la talla. Em diuen que me
l’enduguiigualmentiquejalacanviaré.Larebaixen a 17. Són dos contra mi, però resisteixo. Quan en surto veig que el somriure es
transforma en cara de mooolta mala llet. Decideixo no preguntar més preus i observar si
totes les rojas exposades a les botigues són
d’Iniesta. No. A la zona de Sardenya/Mallorca hi ha la de Torres (2 cops) i la de Cesc, i en
2 botigues més no en tenen cap d’exposada.
Arribo a casa i miro preus per internet. La samarreta oficial d’Espanya val 94,85. Òndia!!!
78eurosdediferència!!!Ara
entenc les cares de mala
hòstia dels de la botiga.
Van pensar-se que jo era
unpoliciabuscantfalsificacions... Crec que
estaré uns dies sense
anar per la zona.

IU FORN
PERIODISTA
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JUANJO SÁEZ

Un exjutge que vol delinquir

A

gunacosa”,lideiaJosepCuní,amoïnat i esperançat amb la seva tasca.
Han passat cinc dies des de l’entrevista. A hores d’ara no sabem si el
reclam que es va fer des de 8 al dia
ha servit per ajudar aquest exjutge
que amb la llei a la mà intentarà saltar-se-la. També desconeixem la
medicació que li queda. És curiós
com la televisió s’ha convertit, en
temps de crisi, en instrument
d’alarma que serveix d’aparador. Si
alguna ànima caritativa recull el
mocador i ofereix ajuda des del periodisme calmem la nostra consciència per haver contribuït d’algunamaneraapal·liareldramad’algú.
Què és primer? ¿La voluntat d’ajudar o les ganes d’exposar casos límit? Sigui el que sigui, ens trobem
davantd’unanovamodalitattelevisiva digne dels
temps més complicats. Si heu
decidit delinquir, sobretot,
abans truqueuaJosep
Cuní.

8aldiadimartspassatJosep
Cuní entrevistava via webcam (amb complement de
telèfon) un exjutge de Saragossa
que ha decidit delinquir. L’home,
malalt crònic, fa mesos que no cobra la pensió i ha de prendre uns
medicaments molt cars que ja no
pot pagar. Si no se’ls pren, diu, morirà.L’homeenprimeríssimprimer
pla, enganxat gairebé a la pantalla,
donava explicacions sobre el pla
quepensavaordir:coneixedordela
llei per motius professionals, robarà els medicaments i es declararà
culpable immediatament davant la
policiapertaldecol·locarl’Estatentre l’espasa i la paret. Evidenciarà
com s’està abocant les persones a
saltar-se el Codi Penal com a últim
recurs.“Quanpensafer-ho?”,lipreguntavaJosepCuní.L’homevarespondre que quan se li acabés la medicació, sense concretar la data. El
periodistade8TVvainsistir-lienla
gravetat del fet que es proposava i
que, en cap cas, havia de servir
d’exemple a ningú més. “Esperem
que aquesta denúncia serveixi d’al-

MÒNICA PLANAS
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elaborat per Senyor Ventura
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Horitzontals 1. Quan es tanca, molta gent es queda
parada. Es movien a cavall de Rússia i els països veïns.
2. Té permís per saltar-se l’autoritat paterna. Deambular, passejar sense rumb. Les seves abraçades ofeguen.
3. El típic francès. Ens permet tenir unes hores de son
més flexibles. Governava Rússia amb males arts. 4. Obre
el debat. Ens absenti sense lògica d’aquest poble de la
Ribera d’Ebre. Repetida per inèrcia. 5. Clavi a la paret.
Despatxarem. 6. Donaré eines de futur. Hi reposen els
que estan cremats. 7. Posa pels núvols qui remena l’olla.
Encetada pel mig. A moltes cases, està condicionat a la
temperatura exterior. 8. L’essència del lul·lisme. Mostra no alimentària. Garbí. 9. Del dret, incita; del revés,
desestima (i viceversa). Derogaràs una llei. Arc girat.
10. Detectada al centre del radar. Dibuixats amb les línies principals. Comences a enderrocar el mur. 11. Navalles. El català que va patir les primeres retallades.
12. Quan ets jove, et surt per la cara. Va davant de moltes
senyores angleses. La seva emergència preocupa els
europeus. 13. Féu una concessió. Crida com un animal.
14. Els Mishima en tindran tota la vida. Aquesta no mostra gens de resistència. Sala buida.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Verticals 1. El seient més desitjat pels petits de la casa.
Bordats. 2. Ens dóna la benvinguda a Roma. Esperem no
haver de suportar el sisè. D’un sabor fort i irritant. 3. Un
fragment de la Bíblia on no es multiplica res. Barril. Percebut. 4. Provoca vibracions al ferrocarril. Dotat de sexualitat. Es trobaven en un lloc determinat. 5. Diu veritats amb
aspecte de mentida (i viceversa). Al Liceu, només en fan
falta tres per muntar-te una òpera. Transporta a l’interior.
6. Malgrat la bona planta, els espanyols mai li han donat
molta importància. Posi el punt final. La Farrow havia estat meva. 7. Endolciré el cafè. Vaivens. 8. Traguessis la
son. 9. Eufemisme de carall. Precursors del turisme barat
a les platges de Normandia. Posi final a aquest suplici.
10. Els perifèrics de l’ordinador. Si és industrial, també
es pot enfonsar. Estirada, rígida. El nuvi les porta al cor.
11. Emprendre una tasca sense ella pot suposar-te una
taca. Desgràcia que sobrevé d’imprevist. 12. No et mullaves. Faig servir. 13. Les últimes restes de la barbacoa. Una
Meritxell força popular. Aquests són de profit. 14. S’ha
embolicat amb moltes dones hindús. No admet cap tipus
de dubte. Marxaran les consonants.
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Antoni Bassas

Dos
irresponsables

Toni Soler

Conscient, precís i sistemàtic
LA POR. Com ja s’ha dit en diverses ocasions, a Madrid es pensen que tot el que
passa a Espanya és perquè ho diu el BOE,
o perquè s’ha decidit prèviament a Génova, a la Castellana o a la llotja del Bernabéu. Per això mateix pensen que la manifestació de l’11-S la va organitzar directament l’Artur Mas, i que si Mas caigués ens
passaria a tots aquesta mena de trastorn
mental transitori. Muerto el perro, se acabó la rabia. Aquesta consigna és explícita i la coneixen tots els ministres, el CNI,
el PSOE, la patronal, la banca i la caverna
mediàtica, tan cega i sorda que quan vol
saber què es cou a Catalunya truca a l’Albert Rivera. Es tracta d’una operació d’estat que abraça tots els terrenys, incloenthi la guerra bruta, que consisteix a barrejar veritats amb mentides, delictes amb
conxorxes, individus amb trames, i que fa
possible que s’instal·lin l’amenaça i la por
en el partit del Govern. CDC no té un Bárcenas, però té el cas Palau, que petarà
quan més li convingui a la Moncloa. Potser la por, doncs, és al darrere de certs arronsaments i certes crides al diàleg.

LA PRESSIÓ. Molt de soroll, molt de
moviment, poca política. El cor del país no
batega al Parlament, que el PP i Ciutadans
intenten convertir en un circ. El govern
dels millors és un guirigall pitjor que el tripartit. La base sobiranista s’agita –molta
gent s’està sentint enganyada, i ho farà saber a crits– però mentrestant les elits
conspiren. La feina discreta que estan
fent Joan Rosell, Isidre Fainé, Lara, Godó
i d’altres és realment notòria. Parlen amb
tothom, i a tothom diuen: “No es pot fer,
seria un desastre”. En un esforç coordinat

amb el govern espanyol i les seves ramificacions, pretenen alterar el rumb de la
situació passant per sobre del mandat democràtic. Si fóssim un estat, en diríem cop
d’estat. Com que no ho som, direm només
que estan intentant fer fracassar un moviment que –repetim-ho– no surt del cap
de l’Artur Mas, sinó del carrer. Si més no,
el viratge actual ens permetrà a tots saber
distingir entre el sobiranisme oportunista –el que només buscava vots, lectors o
clients– i el sobiranisme de veritat. I ara,
que guanyi el millor.

L’OFEC. Després hi ha la qüestió financera, en què el PP i l’oposició d’esquerres
es presten a formar una curiosa pinça
que deixa el govern de CiU encerclat; en
una posició que, sense l’inestable suport
d’ERC, seria d’escac i mat. Mentre l’Estat exerceix un ofec financer “conscient,
precís i sistemàtic”, en paraules d’un rellevant membre del Govern, el PSC i ICV
assenyalen Mas com l’únic culpable de
les retallades (per la seva maldat intrínseca, suposo), com si Montoro i la UE no
existissin, i passant per alt la vergonya
del dèficit fiscal que ells mateixos van patir quan manaven, i que els va obligar a
endeutar la Generalitat fins a límits intolerables. Però, alerta: com a Stalingrad,
els assetjadors poden esdevenir assetjats. L’esquerra alternativa, que la CUP,
Forcades i Oliveres estan portant decididament cap a l’independentisme, empeny fort i demostra una gran capacitat
de penetració en àmbits ben assortits,
com el dels nous votants i el dels exvotants. CiU ho observa amb neguit... però La base sobiranista s’agita –molta gent s’està sentint enganyada, i ho farà saber
el vell tripartit també.
a crits– però mentrestant les elits conspiren. XAVIER BERTRAL

eppe Grillo i Pier Luigi Bersani havien de canviar Itàlia.
Han aconseguit ressuscitar
Berlusconi. Són dos exemples d’irresponsabilitat: el
comediant que no fa política, juga a ferne,ielburòcrataquesucumbeixsempre
alatemptaciódel’statuquo.Grillohavia
d’acabar amb les martingales de la vella
políticaiamblaficcióberlusconianaque
captiva mig Itàlia. Ho va tenir a la mà. Si
feia Bersani president del Consell, Berlusconi estava liquidat. No va voler de
capmanerainoteniacapalternativa.Un
cop més va guanyar l’infantilisme polític: com pitjor, millor. El Partit Demòcrata explota i Berlusconi somriu alleujat. Alguns comencen a mirar a Casaleggio, un empresari de màrqueting a qui
tothomconsideral’autordelguióqueinterpretaGrillo.Casaleggiobellugaelsfils
i governa l’estratègia. Què busca?
Bersani, gris exponent de la cultura
d’aparell,hacaigutenlatrampadesempre.Uncopmésl’abraçadadeBerlusconi haurà estat el suïcidi per a l’esquerra.
Berlusconiestariamortpolíticamentsi,
en el seu moment, D’Alema no li hagués
salvat els mobles. Ara Bersani ha repetitelmateixdisbarat.Aquestsdespropòsits tenen a veure amb certa cultura
d’herència comunista que infravalora
sempre l’adversari i es pensa que el podrà dominar. El primer moviment de
l’operació conjunta –l’elecció de president de la República– va deixar Bersaninu.Desd’aquellmomentnoméstenia
unasortida:plegar.Hatardatdosdies.Si
algun personatge representa la cultura
de combinació i tripijoc és Marini, que,
als 80 anys, ho ha fet tot a la política italiana. Aquest era el candidat de Bersani
en temps de renovació. Una vegada més
la falta de coratge de l’esquerra, la incapacitatdeferunprojectepolític,s’haposatdemanifest.ArajaesparladeMatteo
Renzi, l’alcalde de Florència. És igual el
nom si no es trenca aquesta cultura de
l’adaptació al desastre. El que necessita l’esquerra és projecte, voluntat de tirar-lo endavant i rebuig dels falsos consensos.Lesvirtutsquetenien les persones que la
vanderrotar,comMargaret Thatcher. El
quevalperaItàlia
val també per
aquí.
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