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‘Foc amic’ contra PSC i PP
La irrupció de la plataforma antinacionalista d’intel.lectuals porta socialistes i
populars a reflexionar sobre la seva política H Rebutgen que el manifest els perjudiqui
ARXIU / DANNY CAMINAL

ELIANNE ROS
BARCELONA

Darrere de la cautelosa indiferència amb què el PSC i el PP han acollit la sortida a la palestra d’una
plataforma antinacionalista, s’hi
oculta cert ressentiment. Les crítiques d’aquest grup d’artistes i intel.lectuals que impulsen un manifest subscrit per 200 firmants resulten a socialistes i populars especialment desconcertants en tant que
procedeixen de persones que
creien pròximes. El que en el llenguatge bèl.lic s’anomena foc amic.
Al PP català, la reflexió que han
provocat aquests «hereus de la
.
il lustració», en paraules d’un dels
seus promotors, el professor Ivan
Tubau, és que són la reacció a la
constatació que el PSOE «ha deixat
d’existir» a Catalunya. Consideren
que el moviment està «en consonància» amb el fet que Pasqual
Maragall exerceixi de «nacionalista
convençut». Però la següent consideració no és gaire favorable per al

quim Nadal a la Generalitat –va arribar a tenir carnet del PSC– i sintonitza amb Josep Borrell, de qui és
amic.
No obstant, fonts oficials del
PSC reconeixen haver sondejat els
sectors interns menys catalanistes,
com el corrent crític Àgora, per saber si estarien disposats a sumar-se
al partit que la plataforma anima a
constituir. Segons aquestes fonts,
les tesis dels intel.lectuals no han
fet efecte ni tan sols entre els que
en algun moment s’han sentit molestos pel discurs identitari de Maragall. Entre els firmants del manifest no hi ha militants del PSC.

Moment inadequat
«Volen provocar una inflexió en la
nostra política», interpreta un
històric dirigent socialista. A parer
seu, el diagnòstic dels promotors
del manifest és «equivocat» i es
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El PSC creu que la iniciativa
intenta provocar «una
inflexió» en la seva política

33 Amics 8 Borrell (esquerra) i Boadella conversen el mes de febrer passat a Barcelona.
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El nou model de finançament, un compromís
amb l’autogovern i la
solidaritat

partit de Josep Piqué.
«És preocupant que el partit no
atregui aquesta gent», admet un dirigent popular, que recorda que diversos dels integrants de la plataforma estaven al Foro Babel –fundat el
1996 per rebutjar la política lingüística i nacionalista del Govern de
CiU– i van recolzar en el seu dia l’expresident del PP Aleix Vidal-Quadras. El filòsof Eugenio Trias, firmant del manifest, en seria un
exemple. En canvi, no sintonitzen
amb Piqué a pesar que el partit considera que representa bona part de

les tesis de la plataforma.

Sintonia amb Borrell
El PSC, conscient de trepitjar terreny
relliscós, evita admetre cap preocupació davant de les crítiques –els firmants del manifest acusen el Govern tripartit de «deriva nacionalista» i de caure en un «dèficit democràtic»– d’intel.lectuals que creien
de la seva òrbita, com Francesc de
Carreras o el director teatral Albert
Boadella, que en el seu dia va recolzar la candidatura del socialista Joa-

produeix, a més a més, en un moment inadequat, quan la política
catalana es troba en ple procés
d’elaboració de l’Estatut. «Haurien
d’haver esperat a veure què
s’aprova», opina.
Tant les fonts socialistes com les
populars van coincidir a demanar
«respecte» cap a la plataforma i
van jutjar molt desafortunades
desqualificacions com les abocades
pel conseller primer, Josep Bargalló, que va comparar el seu manifest amb els impulsats pel periodista ultraconservador Federico
Jiménez Losantos, el 1981.
El president Maragall, segons els
seus col.laboradors, ha reaccionat
amb sorpresa, però també amb serenitat. Vol esperar fins que passi
el debat de l’Estatut per poder parlar amb els integrants de la plataforma. H
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Tribuna Barcelona el convida al dinar-conferència-col·loqui
que se celebrarà el dilluns dia 13 de juny, a les 13.30 hores,
al Saló Gran Via de l’Hotel Ritz de Barcelona.
Reserves per rigorós ordre d’inscripció:
Tel. 93 280 66 88 Fax: 93 280 28 22 o e-mail,
abans del dissabte dia 11 de juny a les 14.00 hores.
Preu del dinar: 40 €

http://www.tribunabarcelona.com

Email: info@tribunabarcelona.com

LES CORTS: Preparació a tots els Cicles.
C. Mig / Superior. Tots horaris fins i tot dissabtes. Garantim: Classes reforç (gratis).
Simulacres exàmens oficials. Líder en aprovats (comprovable) C/ Robrenyo, 55 9
93 491 41 00

LES CORTS Títol Oficial en 1 curs (P. oficials) Borsa de treball 9 93 491 41 00

JOSEP PONS 1r en ISO. Homol Generalitat Assessoria Imatge Grau Superior.
9 93 321 55 00 www.joseppons.com

CEM. Estètica i Perruqueria. Mètode flexible: un o diversos dies setmana. Diferents
horaris. Diploma vàlid per treballar. Ronda Sant Pere, 7 9 93 301 48 46 (24h)

CAZCARRA. Assessor d'imatge. La nova
professió d'èxit. Cicles Formatius de G.S.
Màsters i monogràfics.
9 902 300 420 www.cazcarra.com

BELL ART. Escola de Cuina i Pastisseria
Professional. La pionera i la més reconeguda de Barcelona. Classes per a principiants,professionals i aficionats. Últimes
tendències. Àmplia Borsa de Treball i assessorament en restauració. Instal.lacions
de noves tecnologies. C/ Aribau, 83 - 9
93 451 79 65
www.escuelabellart.com

JOSEP PONS 1r en ISO. Homol Generalitat Perruqueria i Estètica. Grau Mitjà
9 93 321 55 00 www.joseppons.com

CAZCARRA. Cursos d'Estètica i Perruqueria. Maquillatge de Cine. TV. Fx. Tatoo.
Pírcing. Titulació Oficial UE.
9 902 300 420 www.cazcarra.com

NOVALINGUA. Lesseps, 4. 9 idiomes.
9 93 414 03 02 www.novalingua.com
BARNA HOUSE. Intensius anglès, francès,
alemany, japonès, italià, espanyol, català.
6/10 h/setm. Inici cada mes. Grups reduïts.
Classes matí, tarda, nit. Prof. natius. Test
i recursos gratuïts. Conversa. Classes jo-

CEV. Matrícula oberta curs 05/06
Cine, Vídeo i TV. (Postproducció i càmera)
Fotografia (digital, moda publicitària i fotoperiodisme) So (pro tools i producció)
Disseny gràfic. Animació 3D Actors de doblatge...
C/ Alpens 19 9 93 296 49 95
www.cev.com

CLASSIFICATS

Conseller d’Economia i
Finances de la Generalitat

93 265 53 53

Antoni Castells

