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Societat

La FAVB aplega 
40 entitats per 
exigir la dimissió 
de Felip Puig 

En menys de dos dies, la 
Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona 
(FAVB) ha aconseguit el su-
port d’una quarantena d’en-
titats catalanes per demanar 
la dimissió del conseller d’In-
terior, Felip Puig.

Després de la polèmica 
operació de neteja a la plaça 
de Catalunya del divendres 
passat, la FAVB va decidir di-
mecres sumar-se a la petició 
de cessament de Puig. Ahir, 
el manifest de la federació ja 
comptava amb les adhesions 
de col·lectius diversos com 
ara la CUP de Barcelona, l’As-
sociació Memòria contra la 
Tortura, l’Observatori del 
Sistema Penal i els Drets Hu-
mans i la CGT.

“L’operació policial va ser 
injustificada, absurda i des-
proporcionada”, va declarar 
ahir el president de la FAVB, 
Jordi Bonet. En el document 
també es denuncia que els 
agents antiavalots no porta-
ven el número d’identifica-
ció, i es demana la retirada 
dels fusells de pilotes de go-
ma i de les noves llançado-
res GL-06. 

Bonet també va defen-
sar les imatges emeses pels 
mitjans de comunicació, da-
vant les crítiques de Felip 
Puig, que les va qualificar 
d’“esbiaixades”, i va lamen-
tar l’estat de les pertinences 
dels acampats: “Què costava 
fer un inventari i endreçar-ho 
a cobert? Entenem que s’ha 
actuat amb mala fe”, va dir. 

indignats al parlament

Al voltant de 40 persones es 
van concentrar ahir al matí 
davant el Parlament per pro-
testar contra l’actuació poli-
cial dels Mossos d’Esquadra 
del divendres passat. Els in-
dignats van rebre amb crits 
i xiulets l’arribada del presi-
dent Mas, escortat per més 
agents del que és habitual, 
i van aprofitar per cridar la 
consigna: “Puig dimissió”. D
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La càrrega policial.

MOSSOS

El Canal de Salt aposta per les 
coproduccions i ‘fitxa’ Rigola

La situació econòmica 
és patètica”, va dir ahir Sal-
vador Sunyer, director artís-
tic del Centre d’Arts Escèni-
ques El Canal de Salt/Girona. 
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L’obra ‘Murmure des murs’.

Cap novetat, en realitat. Tot i 
el seu emprenyament per les 
retallades del 15% a Cultu-
ra, Sunyer afronta la tempo-
rada que ve amb optimisme 
i apostant per les coproducci-
ons: “Costa menys i els espec-

tacles es veuran en altres ciu-
tats”, va dir, tot subratllant la 
intenció de promoure l’auto-
ria catalana.

Un dels protagonistes de la 
temporada, que s’obrirà al se-
tembre amb Un fràgil equilibri, 

escrit per Edward Albee i di-
rigit per Mario Gas, serà Àlex 
Rigola, que deixa el Lliure i, a 
banda d’estrenar un especta-
cle al Canal (Coriolà, de Sha-
kespeare), dirigirà un labo-
ratori de creació. Durant dos 
mesos es tancarà amb estu-
diants i joves actors per fer 
música, teatre i moviment. 
“Es tracta d’un projecte pilot 
de pura creació, no de teatre 
de text, amb vocació de por-
tar a casa artistes d’aquí i de 
fora per treballar plegats”, va 
especificar Sunyer. D

teatre » El director creu que cal compartir per fer front a la crisi

dignes d’‘honoris causa’
CCOO homenatja la trajectòria dels historiadors Jordi Nadal i Josep Fontana

F
a uns mesos, l’his-
toriador Borja de 
Riquer  lamen-
tava, juntament 
amb altres catedrà-

tics de la matèria, que profes-
sors de la UAB no consideres-
sin prou meritoris de ser no-
menats doctors honoris causa 
els investigadors Jordi Nadal 
i Josep Fontana. Aleshores, Ri-
quer denunciava “l’enveja” i 
el “sectarisme ideològic” que 
practiquen alguns dels seus 
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Els historiadors Jordi Nadal i Josep Fontana, ahir a la tarda a la seu de CCOO de Barcelona. José colón

Deixebles de Vicens 
Vives, s’han dedicat 
a estudiar el que 
no funciona

«Nadal i jo som uns 
emprenyadors, no 
ens acomodem», va 
dir Josep Fontana

companys. La UAB no ha can-
viat de parer, però ahir a la tar-
da Nadal i Fontana, dos dels 
historiadors catalans més in-
fluents i de més prestigi inter-
nacional, van ser homenat-
jats per la Fundació Cipriano 
García de Comissions Obre-
res. L’acte, celebrat a l’audito-
ri de la seu d’aquest sindicat, 
va ser modest, i al final no hi va 
haver canapès dels que se ser-
veixen damunt blondes blan-
ques. Entre els presents, unes 
200 persones, poques cares 
conegudes, i alguns, com ara 
Rosa Regàs, Carme Moline-
ro i Muriel Casals, van excu-
sar l’absència. Precisament va 
ser Borja de Riquer l’encarre-

gat de parlar sobre els dos ho-
menatjats, “dos homes a qui 
no els agraden els reconeixe-
ments i que s’han esforçat per-
què la universitat sigui un cen-
tre viu”, segons va apuntar. 

Durant la seva intervenció, 
aquest historiador va establir 
paral·lelismes entre les trajec-
tòries de Nadal i Fontana, per-
què tots dos tenen “la matei-
xa passió per la història, són 
autors d’obres d’un gran im-
pacte científic i social, i la seva 
vocació és superior a totes les  
dificultats”. 

Ambdós van ser alumnes i 
més tard, professors ajudants 
de Jaume Vicens Vives, i com 
ell, estan considerats renova-

dors de l’estudi de la ciència 
històrica, política i econòmi-
ca a Espanya. I és que aquest 
parell d’investigadors, citant 
paraules de Borja de Riquer, 
són “savis de personalitat for-
ta, pensament independent, 
i d’una integritat moral a pro-
va de bomba”, que han dedi-
cat la seva vida a estudiar els 
perquès de les coses que no 
funcionen per ajudar a cons-
truir un futur millor. 

Satisfets del camí triat

Després de les paraules de 
Riquer, un llarg aplaudiment 
va precedir la intervenció de 
Jordi Nadal, que fa uns me-
sos va ser distingit com a ho-
noris causa per la UPF. “No 
esperava un homenatge, i 
menys d’un sindicat obrer”, 
va dir Nadal per arrencar. De 
verb enèrgic, va recordar els 
seus orígens burgesos, que li 
van permetre tenir una bona 
formació a França durant els 
anys de la Guerra Civil. Satis-
fet d’haver plantat cara al seu 
pare i no haver-se convertit 
en notari, Nadal va confes-
sar que d’ambició econòmi-
ca n’ha tingut poca, perquè el 
que volia era assegurar-se “la 
felicitat”.

 Per la seva banda, Josep 
Fontana, que pertany a una 
família més humil i d’esquer-
res, va agrair la sort d’haver 
pogut aprendre de mestres 
com ara Soldevila, Vives i Pi-
erre Vilar. “Els dos som uns 
emprenyadors, no ens aco-
modem amb les coses i di-
em el que creiem que hem de 
dir”, va afirmar vehement.

Mentre començava la se-
gona part de l’acte, dedicada 
a lliurar el primer premi de 
recerca Ángel Rozas per a in-
vestigadors novells –guardó 
que va merèixer el jove histo-
riador Carles Brasó–, els dos 
homenatjats tornaven a seu-
re de costat. Nadal va passar 
el braç per damunt l’espat-
lla de Fontana, i van inter-
canviar somriures i comen-
taris a cau d’orella. Amb la 
seva actitud demostren que 
no tenen la intenció d’aturar 
les seves reflexions, encara 
que per a alguns no resultin  
còmodes. D 


