
Dret a la propietat
les polseres de què ahir parlava 
EL PERIÓDICO, malgrat les ordres 
d’allunyament i els policies pen-
dents de l’amenaça, el dret a la pro-
pietat és encara, i més enllà dels 
orígens culturals, una regla d’or 
per a tots aquells que creuen en 
l’usdefruit del cos que creuen que 
els pertany. En el fons, el proble-
ma d’aquesta gent, d’aquests assas-
sins, d’aquests personatges arrava-
tats, és que no calculen bé l’ordre 
de les seves accions. En aquest cas, 
sí que altera el producte: si abans 
de matar pensessin en l’avança-
ment del suïcidi que després tenen 
planejat, ens estalviaríem molta 
sang innocent. No m’agraden gens 
els poemes d’amor tan racials. I en-
cara molt menys les seves conse-
qüències. H

E
ncara que fos per poc, les 
estadístiques de dones 
mortes per violència de 
gènere eren, aquest diu-
menge, inferiors a les de 

fa un any. Una petita bona notícia 
que s’ha estroncat en una jorna-
da desgraciada. Ahir ja en comptà-
vem 32, amb la qual cosa estem allà 
on estàvem. Tres en un dia, tres do-
nes apunyalades a casa o al carrer, 
escanyades, humiliades fins a l’ex-
trem. Tres homes que van decidir 
refer de nou la copla: «La mujer que yo 
maté, la maté porque era mía, y si mil 
veces la tuviera, mil veces la mataría». 
Una màxima que va servir perquè 
Fito, quan cantava amb els Platero 
y Tú en fes una versió hard que aca-
bava així: «La maté porque la amaba». 
Malgrat tots els esforços, malgrat 
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Cercle de cobdícia
litat. Violents de les milícies, de les 
màfies, sense cap més causa que 
els diners fàcils, la droga i el poder 
del més fort. Rabiosos amb set de 
sang mentre tota Somàlia es dessag-
na. Vençuts per les guerres, la fam 
i el desgovern, milers de desespe-
rats intenten arribar a les costes del 
Iemen i venen la seva ànima per un 
pam de piragua. Taüts en un mar ca-
da vegada més contaminat pels re-
sidus de la riquesa d’altres costes. 
Barrils d’urani, de cadmi i mercu-
ri que el tsunami va rebentar i que 
són vessats il·legalment per compa-
nyies internacionals. Més mort es-
campada a la costa de la desespe-
rança… A l’Índic ha arribat Chacón 
per defensar els nostres armadors. 
Víctimes, ara ells, del cercle viciós 
de la cobdícia. H

L
a ministra Chacón ha vi-
atjat amb tonyinaires bas-
cos i gallecs per lluitar 
contra la pirateria de l’Ín-
dic. Un oceà infestat de pi-

rates. Corsaris fills de mariners. Na-
vegants de xalupes febles que reco-
llien del mar el seu aliment bàsic. 
Cistells de subsistència cada vega-
da més mísers per l’inici de l’espo-
li unes quantes milles mar endins. 
Allà, a la línia de l’horitzó, els tonyi-
naires van començar a omplir les se-
ves entranyes amb tones de captu-
res. Opulència enfront del no-res. 
Els mariners sense pesca van voler 
apoderar-se del que s’havia saque-
jat. Però entre els lladres no hi ha-
via un Robin Hood. I a falta d’herois, 
aviat s’hi van unir els brivalls. Nou-
vinguts que han imposat la bruta-

Barcelona exporta teatre

L
a  c o n s t i t u c i ó  d e 
Barcelona Internacio-
nal Teatre (BIT) és una 
excel·lent notícia per a 
la cultura catalana i l’es-

panyola. Sota el lideratge de Fo-
cus i amb el triple suport institu-
cional (Ajuntament, Generalitat 
i Ministeri de Cultura), el BIT és 
una iniciativa sense precedents 
en el nostre àmbit i ha de suposar 
la internacionalització del teatre 
català. No en el sentit convencio-
nal de representar en altres països 
obres pensades inicialment per al 
públic d’aquí, sinó en el de la su-
ma d’esforços amb una quinzena 
d’institucions europees i ameri-
canes de les arts escèniques per 
a espectacles conjunts i multilin-
gües. «Produir a escala local i di-
fondre a escala global», ho resu-
meix Daniel Martínez, el perti-

naç president de Focus, la potent 
productora que compleix ara un 
quart de segle i que ha tingut un 
paper clau en el prestigi del teatre 
català contemporani.
 Que Barcelona doni nom a un 
projecte en què participen refe-
rents culturals de primer ordre de 
Nova York, Londres, Munic o Bue-
nos Aires només pot rebre desit-
jos d’èxit, al qual sens dubte con-
tribuirà la presència de Calixto Bi-
eito en la direcció i de Borja Sitjà 
en la gerència. «Necessitem mirar 
cap a fora i que ens mirin», afirma 
Bieito, una definició encertada 
del que ha de ser avui la produc-
ció teatral. Amb una aportació de 
diner públic del 25%, el projec-
te neix amb una fermesa que ha 
de comportar que les sigles BIT si-
guin sinònim de qualitat i de sa-
ber fer les coses bé.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen posicions personals.

Menys atur, però...  El que s’ha dit per al con-
junt d’Espanya també val per 
a Catalunya, on  el descens en 
18.948 desocupats deixa el nom-
bre en 576.394. I això malgrat les 
perspectives de creixement del 
turisme per les crisis tunisiana 
i egípcia, que han desviat a la Pe-
nínsula part de la demanda ab-
sorbida altres anys pel nord de 
l’Àfrica.
 ¿S’ha de concloure que la refor-
ma laboral és un fracàs? Segura-
ment seria precipitat contestar 
categòricament amb un sí, perquè 
es tracta d’una empresa de llarg 
recorregut, però es multipliquen 
els senyals que el mercat laboral 
continua encallat. Més de quatre 
milions d’aturats registrats ofici-
alment –al voltant de cinc milions 
de fet– i només 94.924 contractes 
indefinits sobre un total d’1,3 mi-
lions subscrits al juny certifiquen 
que la precarietat en l’ocupació i 
el recel dels empresaris dominen 
l’escenari.

E
xcepte pel fet que el 
trimestre abril-juny 
d’aquest any és el que 
ha registrat un des-
cens més gran de l’atur 

de tots els inclosos en la sèrie es-
tadística del Ministeri de Treball, 
les xifres de creació d’ocupació 
corresponents al mes de juny 
projecten ombres sobre les previ-
sions de reducció de la desocupa-
ció fetes per l’Administració per 
al segon semestre de l’any. Per-
què si bé és cert que l’atur va bai-
xar en 67.858 persones, aquestes 
xifres queden bastant lluny de les 
83.834 del mateix mes del 2010. I 
això sumat al descens en el nom-
bre d’afiliats a la Seguretat Social
–5.612 menys– porta directa-
ment a sospitar que només l’efec-
te estacional –40.400 aturats 

menys en el sector serveis– expli-
ca la millora de les estadístiques. 
O sigui que queda per al setem-
bre avaluar si de debò l’ocupació 
comença a recuperar-se.
 És possible que Valeriano Gó-
mez tingui raó quan diu que 
l’augment de la desocupació en 
el sector agrari és degut a la crisi 
dels cogombres i que aquest fac-
tor ha afectat les dades del mes. 
Però no és menys cert que ens tro-
bem en el pitjor juny del sector 
des de l’inici de la sèrie estadís-
tica el 1997. I encara resulta més 
preocupant comprovar que si es 
descompten de les xifres de l’úl-
tim mes els llocs de treball asso-
ciats a l’inici de la temporada tu-
rística, l’atur encara hauria re-
gistrat un increment de 31.026 
persones.
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ratko Mladic
Exgeneral serbi

n

Els gestos burlescos dirigits pel pre-
sumpte genocida a familiars d’al-
guns dels 8.000 assassinats a Srebre-
nica retraten l’acusat més fins i tot 
que el plec de càrrecs elaborat pel 
tribunal davant del qual va compa-
rèixer ahir. 	 3Pàg. 14 

alicia Sánchez-Camacho
Líder del PP català

n

La presidenta ha acabat en tres anys 
amb la tendència endèmica del par-
tit a la pugna entre faccions, ha 
aconseguit tenir un paper deter-
minant al Parlament i ha multipli-
cat els ajuntaments on governa el 
PPC. 	 3Pàg. 18 

anna Giralt
Empresària

n

Al costat de David Cantero i un ter-
cer soci ha posat en marxa una co-
operativa per salvar de la crisi el 
restaurant La Molleta, a Mollet del 
Vallès, on s’uneixen la gastrono-
mia, el teatre, la música i la màgia 
per atraure clients. 	 3Pàg. 23 

n
antonio Balmón
Alcalde de Cornellà

La recuperació de l’entorn del riu 
Llobregat mitjançant la iniciativa 
privada s’ha posat en marxa amb 
el finançament per part de l’Asso-
ciació d’Amics de la UPC d’un petit 
bosc de 200 arbres al municipi de 
Cornellà. 	 3Pàg. 36 

n
Àngel Viladoms
Fed. Catalana de Motociclisme

Molts dels pilots que guanyen al 
Mundial han sorgit del campionat 
de Catalunya. Viladoms intenta ara 
que la FIM apugi l’edat mínima per 
poder córrer el Mundial fins als 18 
anys perquè els joves no deixin els 
estudis. 	 3Pág. 48 
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