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josócdel’ara

RAMON VALLBÉ Jo sóc de l’ARA perquè, en uns mo-
ments de crisi de la premsa, el fet que un grup d’inversors i pro-
fessionals apostin per l’aventura de fer un diari en català, modern
i rigorós em sembla extraordinari. M’agrada el seu format seduc-
tor,defàcillecturaperinternetique,estantarrelatalaterra,téuna
visió global. El que més m’agrada són els articles d’opinió, en ge-
neral molt bons, i destacaria els de Miquel Puig i Salvador Cardús.
Si em pregunten què en milloraria, no sabria què respondre.

És advocat i li
agraden els articles
d’opinió de l’ARA

lallambregada
La conspiració contra el papa Benet

Au, ara, a corre-cuita, tots som experts
vaticanistes i opinem dels papes que
dimiteixen (o abdiquen). I, apa, a

comparar amb altres que ni dimiteixen ni
abdiquen (vostè ja m’entén). Però, miri, mal
m’està dir-ho perquè sembla que em tiri flo-
retes, però feia temps que jo això ja ho veia
a venir. En un món com el nostre, un papa
que es diu Benet i que té com a número el
setze no té cap futur. Va, intenti fer una ri-
ma mínimament decent. Amb Benet (o amb
Benedicto) i amb setze (o dieciséis), intenti
un eslògan potent de l’estil “Juan Pablo, se-
gundo, te quiere todo el mundo”. Oi que no?
El màrqueting de l’era 2.0 no admet noms
arítmics. Per tant, fora Benet i fora setze i fu-
mata blanca d’un papa rimable, que cal revi-
far la cosa vaticana.

I per no parlar de les conspiracions. Diuen
que el Papa plega perquè està cansat. Sí, can-
sat!!! A a qui es pensen que enganyen? Està
claríssimquetotaixòésuncomplotsecretque
té a veure amb el majordom que va robar
aquells papers secrets. Es veu que Bertone va

dinar amb Alícia Sánchez-Camacho en una
hamburgueseriadecarndecavallontreballa-
vaelmaritd’AnaMato,quenoelpodienferfo-
ra perquè estava gravant-t’ho tot amb un mi-
croquevadurdeSuïssaenunamaletadecon-
feti, a través d’un Verkami, la ministra alema-
nya aquella que ha dimitit per haver plagiat
la tesi doctoral sobre els punts que li van treu-
re en un radar a l’altre ministre britànic que
també ha dimitit per les escoltes del PSC que
va jugar “em... Palma... do” a les 12 del migdia
per la cosa del Cap d’Any xinès que xiulen al
rei durant l’himne per l’empobriment injust
delstresReisd’Orient,quesónandalusosper-
què ho diu la declaració de la renda publica-
da a l’establia sense el bou ni
la mula, que estan en políti-
catotiperdredinerselabo-
rant, per fi, la llei electoral
de l’informe inventat de
Gürtel. I esperi, que
ara veurem si Martí-
nez Sistach entra a les
travesses o no...

IU FORN
PERIODISTA

abansd’ara

Maria Aurèlia Capmany
La figura de l’escriptora Maria Aurèlia Cap-
many és molt barcelonina. Una excel·lent sim-
biosi entre menestralia i burgesia. La podries
veure, per exemple, passejant pel barri de San-
taMariadelMar,pelcarrerdeJoandeMontju-
ïc,onvanéixerelseupare,elfilldecistellersque
no va voler ésser capellà. El seu pare, l’Aureli
Capmany, va encomanar a la filla el delit
perl’oficid’escriure.Il’aviFarnés,el
to de revolta de desclassada dins
de la seva classe. [...]

–Tuetsunadonamoltcone-
guda dins la vida pública. Per
no ser apartada d’aquesta ges-
tió directa amb la vida social,
què has hagut de fer? ¿Has ha-
gut de batallar molt?

–Sí, sí, és clar, potser he bata-
llatd’unamaneramoltsuauidissi-
mulada. Molt aviat. La vida em va en-
senyarquepotserFreudteniaraó;moltavi-
at em vaig adonar que jo no podia lluitar de ca-
ra, és a dir, que no tenia forces per oposar-me
a una derrota col·lectiva, de poble i de classe so-
cial, i, per tant, havia de lluitar amb les armes
que jo tenia. Vaig procurar lluitar a poc a poc,
lentament, tot adaptant-me cada dia a cada cir-

cumstància, tot tractant de trobar les sortides
concretes de cada moment.

–¿És llavors quan decideixes no casar-te per
noconvertir-teenunad’aquestesdonetesfeme-
nines?

–Bé,noesdecideixdemoment,això.Sempre
dic, per explicar una mica la meva trajectòria,

que tenia fortuna i desfortuna, totes du-
es coses alhora. Però, en aquest sen-

tit, la fortuna de no ser una dona
classé, que diuen els francesos,

amb una família que era una fa-
mília fora de sèrie, de mentali-
tat molt més avançada que la
que imposava la victòria fran-
quista. Per tant, no vaig tenir

mai la direcció de casar-me, no
em va empènyer ningú; proba-

blement, si jo hagués estat una no-
ia classé i m’hagués cregut totes les lli-

çons de llavors, m’hauria casat aquell octu-
bre del 39. Ara, com que això no existia, vaig te-
nir temps de pensar-m’ho bé, d’adonar-me que
havia de triar entre una vida una mica acomo-
datícia o una vida una mica diferent. [...]

Montserrat Roig 1977

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

[ Extret de l’entrevista de Montserrat Roig (Barcelona, 1946-1991) emesa en el programa
Personatges, de TVE (desembre 1977). Tenacitat femenina, tan necessària llavors com ara. ]

diccionara

Plegària
Darrera oració de Benet XVI, que

tindrà lloc el 28 de febrer.
@frandomenech

Pontíflex
Papa que marxa a

descansar còmodament.
@jesteve5
Envieu la vostra paraula al Twitter @diccionara (hashtag #diccionara),

a facebook.com/diccionara o per e-mail a diccionara@ara.cat

Coordina: Fran Domènech

BenEdicte
Papa que comunica la decisió que

altres líders no s’atreveixen a
prendre. @Eloi_Alcalde

Jubileu
Commemoració

catòdica d’una jubilació.
@albertmas31416

eltemps

El consell Que no us sorprengui

El vent encara bufarà amb ganes avui i demà, i fins dijous
la sensació de fred serà ben intensa. L’anticicló entrarà
en escena demà i farà que la segona part de la setmana

estigui marcada pel bon temps i els migdies càlids.

divendres dissabte

MIQUEL BERNIS

La setmana

dijous diumenge

dimarts, 12

dimecres, 13

AVUI DEMÀ

15 h 21 h 08 h 15 h

AVUI DEMÀ

15 h 21 h 08 h 15 h

A partir de dijous s’obre un període
de bon temps ideal per anar a es-

quiar i aprofitar tota la neu caiguda
les últimes setmanes. Aprofiteu-ho.

Dijous a primera hora serà quan els
termòmetres tocaran fons aquesta
setmana. Els pròxims dies ens hau-
rem de continuar abrigant al matí.

Barcelona 13º 9º 5º 13º
Lleida 10º 6º 3º 11º
Girona 10º 5º 1º 10º
Tarragona 13º 9º 6º 14º

València 14º 10º 5º 15º
Palma 11º 9º 5º 12º
Berga 7º 1º -1º 8º
Perpinyà 10º 6º 3º 10º


