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EDITORIAL

L’ofensivadel
PPielserrors
deZapatero

■En l’increïble serial en què han desem-
bocat les dues opes llançades sobre

Endesa comença a ser difícil destriar qui
ho ha fet pitjor: el govern de José Luis Ro-
dríguez Zapatero o l’oposició. El Partit Po-
pular va instrumentalitzar políticament
des del primer moment l’operació que va
anunciar Gas Natural. Va denunciar que al
darrere hi havia una “maniobra interven-
cionista” del ministre José Montilla, que
hipotèticament volia afavorir La Caixa pel
fet de ser català i de tornar presumptes fa-
vors de l’entitat financera al PSC. L’ofensi-
va de la força política que lidera Mariano
Rajoy es va veure reforçada amb l’actitud
del president de l’elèctrica, Manuel Pizar-
ro, que va arribar a judicialitzar l’intent, i
amb la cobertura dels mitjans de comuni-
cació afins al PP, que van destil·lar un anti-
catalanisme visceral que encobria la de-
fensa de les relacions privilegiades que
mantenen amb l’actual direcció d’Endesa.

El govern de l’Estat no va saber reaccio-
nar a unes denúncies descaradament es-
biaixades i va començar a encadenar er-
rors, que aquesta setmana s’han disparat.
Després de fer-se públic que la Comissió
Europea havia obert un expedient a l’exe-
cutiu espanyol per les mesures que va
aprovar per frenar l’opa d’E.ON, el presi-
dent Rodríguez Zapatero va anunciar di-
mecres que trobaria una solució per arri-
bar a “un final feliç” que es podria celebrar
en la cimera germano-espanyola de la set-
mana vinent. Un “final feliç” per a qui? És
obvi que, si ho és per a E.ON, no ho serà
per a Gas Natural, que competeix amb la
companyia alemanya pel control d’Ende-
sa... Igualment resulta desconcertant que
sigui el govern espanyol, que ha reivindi-
cat en tot aquest llarg procés la seva im-
parcialitat, qui anunciï que buscarà “solu-
cions” per a una operació estrictament co-
mercial i financera. Si fins avui
l’administració no hi havia intervingut,
tal com ha reiterat, per què ho hauria de
fer ara? El consell de ministres va donar
el vistiplau a les condicions que la Comis-
sió Nacional de l’Energia va imposar a
l’elèctrica alemanya perquè pogués pros-
perar l’opa sobre Endesa, però va ser l’en-
titat reguladora –i independent– qui les
va fixar. Per tant, hauria de ser ella matei-
xa qui estudiés i avalués la reacció comu-
nitària. Si és el govern espanyol qui ho fa,
trenca les regles del joc que ell mateix ha
acceptat i ofereix una imatge penosa tant
dins com fora de l’Estat.

En aquesta mateixa línia, resulten ex-
cessives les declaracions que va fer ahir el
vicepresident segon i ministre d’Econo-
mia i Hisenda, Pedro Solbes. No és ell qui
ha d’anunciar que caldrà rebaixar i elimi-
nar algunes de les condicions que va im-
posar la Comissió Nacional de l’Energia a
E.ON. Si, com va manifestar el ministre
Montilla, aquestes imposicions s’ajusten a
la normativa europea, així ho haurà de fer
saber el govern espanyol a la Comissió Eu-
ropea. Si no ho fan, hauria de ser la matei-
xa entitat reguladora qui rectifiqués. Tot
plegat fa la sensació d’una informalitat ab-
soluta. D’una improvisació lamentable. I
pitjor encara, dóna la raó a tots aquells
–començant pel mateix Partit Popular–
que han acusat el govern espanyol d’haver
practicat l’intervencionisme més desca-
rat en una operació que es mereixia un
respecte escrupolós a les regles del mer-
cat. Les que mai ha acceptat el PP.

MINISTRE D’ECONOMIA

Pedro
Solbes
Pistapera
l’opad’E.ON
Gas Natural ho té des d’ahir
una mica més difícil perquè
pugui prosperar la seva opa
sobre Endesa senzillament
perquè E.ON ho comença a
tenir molt fàcil. El ministre
Pedro Solbes va posar pista
d’aterratge al gegant alemany
avançant que Madrid farà cas
de Brussel·les i flexibilitzarà
les condicions imposades per
la Comissió de l’Energia espa-
nyola per acceptar l’operació.

PRESIDENT DE SEAT

Andreas
Schleef
Objectius
amitges
Després de 5 anys en la presi-
dència de SEAT, Andreas
Schleef passarà a ser subtituït
el dia 30 per Eric Schmitt, ac-
tual cap de compres d’Audi.
Schleef ha aconseguit la pau
social a l’empresa automobi-
lística després d’una dura re-
estructuració que va afectar
660 empleats, però al sector
no se li escapa tampoc que
Seat ha tingut per primer cop
en 10 anys números vermells.

ALCALDE DE MADRID

Alberto
Ruiz-Gallardón
Quimolestaaramés:
RubianesoLorca?
L’alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
passa per ser la cara amable d’un partit, el PP,
que massa cops ensenya el rostre de l’Espanya
més intolerant. Ahir l’esperança blanca de la
dreta espanyola oberta i dialogant no va sortir
del guió i, alineant-se amb l’ultramuntanisme
polític i mediàtic més tronat, va tancar les por-
tes del Teatro Español a Pepe Rubianes i la
seva obra Lorca somos todos. El motiu són les
afirmacions de gros calibre que va fer Rubianes
referides a l’Espanya més negra fa vuit mesos.
A l’Espanya actual qui molesta més: Rubianes o
Lorca?

TENISTA

Rafael
Nadal
Ensopegada
propdelcim
El tenista de Manacor ha estat
eliminat de l’Open dels EUA en
quarts de final pel rus Mikhaiïl
Iujni després d’una cursa
d’èxits fulgurant. A Nadal li va
faltar “tranquil·litat i sereni-
tat”, segons el diagnòstic que
ell mateix feia ahir d’aquesta
important ensopegada a Nova
York. Ara disposa de quatre
mesos per millorar el seu joc
de cara al seu pròxim objectiu,
l’Open d’Austràlia. Doncs això.

IuForn

No,noentinccapopinió

Definitivament s’ha consolidat als
mitjans de comunicació el model
que podríem anomenar “fot-li, que
no ve d’aquí”. Consisteix en una

barreja d’informació, opinió i espectacle
que permet que un catedràtic de mecànica
quàntica convidat per parlar de la massa
fosca de l’espai acabi comentant vídeos d’en
Pocholo.

Ara toca el cas de la noia austríaca segres-
tada des dels 10 als 18 anys. Els mitjans,
uns més que altres, ens hi hem tirat en plan-
xa. Esclar, és un tema perfecte per aconse-
guir audiència. El problema és que la histò-
ria està explicada en tres minuts, però cal
estirar-la i estirar-la al màxim, sobretot per-
què la competència fa el mateix i no volem
perdre share. I llavors bé la gran pregunta: “I
què coi fem per omplir?”. És l’inici de la
cursa per trobar experts que analitzin psico-
lògicament el comportament de dues perso-
nes que no han vist en sa vida. I si no tenim
experts a mà, que passi el catedràtic de me-
cànica quàntica i un ex Gran Hermano.

Bé, doncs d’aquest cas un servidor no en
té cap opinió. Més ben dit, no sé què opinar-
ne. En 8 anys de segrest, durant els quals la
noia ha sortit diversos cops al carrer,
¿només ha pogut escapar-se un dia que el
sonat parlava per telèfon? ¿Vuit anys de se-
grest i fa aquesta cara de salut? ¿No ha
rebut cap educació i s’expressa millor que el
70% dels joves de la seva edat que sí que
han anat a una escola? Doncs potser seria
millor jubilar la LOGSE, la LODE, i la LOE i
tancar els alumnes en zulos a veure si apre-
nen a expressar-se. Ah, que s’ha educat mi-
rant la tele. Doncs no serà veient tomate,
oi?¿I d’on han sortit els dos advocats i l’as-
sessor de mitjans que s’han convertit en la
seva ombra?

No, no en tinc cap opinió. I si en tingués
segurament seria la mateixa que quan vaig
llegir que en una platja anglesa havia apare-
gut un jove misteriós i desorientat que
només s’expressava tocant el piano de
forma virtuosa. Recorda que al final va re-
sultar que no sabia ni distingir un la d’un re?

“Tots els escolars que fa menys de 24
mesos que són a Catalunya són
reclosos en uns correccionals lingüístics
on només se’ls ensenya català”
Francisco Caja
PRESIDENT DE CONVIVÈNCIA CÍVICA CATALANA

“¿Vuit anys de
segrest i fa aquesta
cara de salut?”

L’hadita
grossa

Passa-ho!

Lescaresdelesnotícies
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