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josócdel’ara

BERTA NOY Jo sóc de l’ARA perquè m’agrada el seu punt
de vista i perquè està escrit en català. En primer lloc, em vaig re-
gistrar a l’Ara.cat per poder llegir gratuïtament tres continguts al
dia i de seguida vaig veure que no en tenia prou. El que més m’agra-
da són les firmes d’opinió. Té els millors col·laboradors que un di-
ari podria tenir. Valoro molt la seva simbiosi amb les noves tecno-
logies. Sóc especialment fan dels articles de Sebastià Alzamora i
Empar Moliner. Potser milloraria la secció d’Internacional.

És editora a l’Edi-
torial Espasa i es-
criptora

abansd’ara

Margarita Xirgu evoca sus orígenes
Aquella mañana las vecindonas de la calle de
Jaime Giral formaban grupos animadísimos y
comentaban:

–¡Es“talmente”unacómicadelasbuenas!...
–¡Y sin enseñarla nadie!... […]
–¡Dequiénhabláis?...–preguntóotravecina

que acababa de asomarse a la ventana.
–¿De quién va a ser?... De la chiquita

de Peret, el tornero.
–Y ¿qué es lo que ha hecho la

Margarita?...
–¿Cómo que qué ha hecho?

¿Es que tú no lo sabes?...
–Yo no…
–Pues que trabajó anoche

enlascomediasquedanlosdel
Ateneu Obrer, y lo hizo como
los mismos ángeles. […]

Los obreros en aquel barrio [...],
vivían hacinados sin ver nunca el sol
ni casi la luz [...]. En cuanto al dinero, no les
sobraba, pero tenían lo suficiente para comer.
El padre ganaba cincopesetas diarias ensu ofi-
ciodetorneromecánico.Comoestonoerabas-
tante,lamadretambiénteníaoficio.Eraalpar-
gatera y trabajaba a destajo en una fábrica […].
Por eso, aprovechando que la pequeña Marga-

rita estaba ya bastante crecida, los padres pen-
saron que había llegado el momento de darle
un oficio. […] Y en el taller de pasamanería de
iglesia entró Margarita Xirgu a los 13 años. […]

No obstante, Margarita seguía actuando de
vez en cuando en el teatro del barrio. En vista
desuséxitos,algúntiempodespuésotrosafici-

onados más importantes, pero también
obreros,solicitaronsuconcurso.[…]

–Los críticos, que han des-
hecho a tanta gente –dice Mar-

garita–, a mí me hicieron. […] Al
terminar una representación,
cuandomedisponíaamarchar
a casa con mis padres, se nos
acercó el empresario del Tea-

tro Romea, y me propuso un
contrato,dándomecincopesetas

diarias.
-¿Y usted aceptó?...

-Y ¿cómo no aceptar? A mí me entusias-
maba el teatro, y además aquellas cinco pese-
tas eran una fortuna. Me parecía un sueño que
a mí me ofrecieran por trabajar, en una cosa
que me gustaba de veras, un jornal igual al que
ganaba mi padre con tantos sudores. […]

Josefina Carabias 1934

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

[ De l’interviu de Josefina Carabias (Àvila, 1908 - Madrid, 1980) inclòs a Crónica
l’11 de març de 1934. Admiració forana per la cultura forjada en ambients obrers catalans de l’època]

lallambregada
El dret a ser espanyols (by Mariano Rajoy)

Madrit (no ciutat sinó concepte) ha
celebrat el seu debat de política
general. Apassionant. Sobretot pel

PSOE. Imagini’s la cosa, que Rajoy (ei, Ra-
joy!!) ha estat més brillant que Rubalcaba.
I la brillantor mostrada per Rajoy, ni l’hi ex-
plico. Tres mesures econòmiques d’aquelles
que sonen molt bé, però que a l’hora de ser
reals tenen tanta consistència com una
bombolla de sabó, i una altra, la de no pagar
l’IVA fins que cobris la factura, que l’han
anunciat més cops que vegades han inaugu-
rat l’Eix Transversal. Ah, i Rajoy va aconse-
guir baixar del faristol sense pronunciar el
cognom Bárcenas. Gloriós. Però repassant
tantes hores de xerrera prescindible, sem-
pre acabes trobant un moment iridiscent.
En aquest cas, a càrrec de l’anònim guionis-
ta que perpetra les desenes de folis que Ra-
joy recita amb desgana.

Parlant del procés, en un moment donat,
el presidente va argumentar: “No podem pri-
var els catalans del dret a ser espanyols”. Ah,
carai!! Perfecte, li compro la idea. Al comp-

tat. Perquè si això és així, pel mateix motiu
no podem privar els catalans del dret a no ser
espanyols, no? Benvinguts, per fi, al món dels
drets individuals universals. Ara només fal-
ta que, un cop garantit el dret que els catalans
siguin espanyols, es garanteixi també el dret
que els catalans no siguin espanyols. Vaja, ho
dic per igualar els drets, oi? Perquè hem de
ser tots iguals, no? I com ho fem això? Ho-
me (i dona), últimament circulen unes quan-
tes idees. N’hi ha una que proposa, així per
resumir, que estaria força bé poder pregun-
tar als catalans quin dels dos drets volen
exercir. El problema és que qui ha de donar
el permís (casualment qui defensa el dret que
els catalans siguin espa-
nyols) no el dóna. Per què?
¿Potser té por que la majo-
ria voti el dret contrari?
Semblaria lògic pensar-
ho, perquè és que co-
mences a donar drets
a la gent i la gent pot-
ser va i se’ls agafa.

IU FORN
PERIODISTA
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Envieu la vostra paraula al Twitter @diccionara (hashtag #diccionara),
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eltemps

El consell Que no us sorprengui

Comença el cap de setmana més fred d’aquest hivern.
Aquesta nit les temperatures cauran sota zero en molts

indrets i, on no glaci, el vent farà que l’ambient sigui
gèlid. El fred intens durarà, ben bé, fins dimecres.

dimarts dimecres

MIQUEL BERNIS

La setmana

dilluns dijous

dissabte, 23

diumenge, 24
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Feu l’esforç de buscar els guants i
la bufanda si fins ara aquest hivern

heu anat tirant sense portar-ne.
Fins dimecres us seran molt útils.

Dilluns podria tornar a nevar pun-
tualment a cotes baixes. Serien

ruixats curts que afectarien espe-
cialment la Catalunya Central.

Barcelona 9º 4º 3º 9º
Lleida 8º 0º -2º 8º
Girona 7º 0º -3º 6º
Tarragona 9º 6º 3º 9º

València 12º 9º 7º 11º
Palma 9º 7º 7º 9º
Olot 5º -2º -5º 4º
Tortosa 12º 7º 5º 10º


