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AVUI FA UN ANY que va morir An-
na Lizaran, i ahir es va estrenar
Agost als cinemes, amb Meryl Streep
en el mateix paper que va interpre-
tar de forma magistral l’actriu cata-
lana al teatre. El destí va fer que fos
la seva última obra, li va servir un fi-
nal apoteòsic davant del públic, que
feia encara més dolorosa la pèrdua
però més brillant el record. I el ma-
teix atzar fa que la versió cinemato-
gràfica, en marxa i emparaulada
amb Meryl Streep i Julia Roberts
des d’abans que el TNC en fes la ver-
sió catalana, s’estreni just en el pri-
mer aniversari de la mort. És un ho-
menatge casual, no buscat, però que
el penso viure exactament així. A
Cultura ho abordem amb una doble
pàgina que us recomano. Hi llegireu
el que pensa Àlex Gorina de la versió
en cinema i del record de la Lizaran.
Personalment, aniré al cinema per-
què l’obra és extraordinària, i també
per recordar el dia que la vaig aplau-
dir al teatre, que la vam aplaudir al
teatre. No jugaré a si és millor el lli-
bre que la pel·lícula en versió de si és
millor un format que l’altre o uns ac-
tors que els altres, però sí que em
crec el Gorina i celebro el luxe d’un
país que dóna talents individuals a
l’altura dels millors del món. Ho diu
el periodista Toni Cruanyes a l’en-
trevista que llegireu demà a l’Ara Tu:
necessitem més autoestima nacio-
nal, i una manera d’aconseguir-la és
saber treure pit quan algú de casa fa
una feina excel·lent. I això no és au-
tocomplaença sinó tot el contrari,
perquè admirar els millors, i presu-
mir-ne, és una manera d’aixecar el
llistó i porta a l’autoexigència. Ho diu
així el periodista que farà els nous
TNs a TV3, ens cal més autoestima i
alhora més autoexigència. Sense cap
de les dues coses guanya la mediocri-
tat. Amb totes dues, el talent.

Veure ‘Agost’
per recordar
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¿Tots els països emergents ja
s’han consolidat? ¿El Brasil,

Rússia, l’Índia i la Xina (BRIC) són
potències mundials? Tant li fa,
ara hi ha uns altres emergents,

els MINT: Mèxic, Indonèsia,
Nigèria i Turquia. A Internacional

L’‘Agost’ d’Anna Lizaran va
impactar moltíssima gent. Ara,

quan fa un any de la mort de
Lizaran, se n’estrena la pel·lícula,

amb Meryl Streep. A Cultura

Íñigo Errejón (@ierrejon)
Doctor en ciència política a la UCM

“A algunes cúpules dels aparells estatals
no els anirien malament algunes classes de
ciència política. Demà [avui] hi haurà una

manifestació històrica a Bilbao”

Rafael Larreina (@larreina)
Diputat al Congrés (Amaiur)

“Pesi a qui pesi, la immensa majoria política,
social i sindical basca defensarà a Bilbao

democràcia, drets humans i pau”

Patricia Goicoechea (@p_goico)
Directora adjunta de Rights International Spain

“Sempre és preferible no impedir, a priori,
l’exercici dels drets fonamentals. Val més

reaccionar després, i només si és necessari”

Adrià Puig (@AdriaPuig)
Militant de Nuevas Generaciones
“Els que no entenguin la prohibició

d’una manifestació vinculada al terrorisme
no haurien d’estar al servei públic”

Joan Subirats (@subirats9)
Professor de ciència política a la UAB

“Qui pot no alegrar-se que el procés de pau
a Euskadi continuï el seu curs i avanci?”

Octavi (@octavi1)
Professor d’història

“Lucena: «Posar deures al PSC és l’esport nacio-
nal». El tema és fer-los bé i entregar-los a temps”

Jordi Homs (@jhomsleyes57)
Militant del PSC

“Som davant la responsabilitat històrica de
participar en el moviment democràtic català més

decisiu per al present i futur de #Catalunya”

Jaume Asens (@JaumeAsens)
Advocat i vocal de l’Observatori DESC

“Els #CorreosBlesa revelen l’actual corrupció
sistemàtica. I què fa la Fiscalia? Investigar-ne

la difusió, no el contingut! O sigui,
fa d’advocat del banquer”

Elpidio José Silva (@Elpidiojosilva)
Jutge

“La notícia a Espanya no és tant la corrupció
sinó la impunitat. Si el delicte surt gratis,

el corrupte t’estafa una vegada i una altra”

Javier Solana (@javiersolana)
Excap de la diplomàcia espanyola

“Sacyr i Del Rivero. Patriotisme a l’espanyola”

Miquel-Lluís Muntané (@mlmuntane)
Escriptor i sociòleg

“L’advocat de la infanta diu que ella confia en
Iñaki perquè estan enamorats. Fa venir ganes
de plorar, però no en el sentit que ell voldria”

Lucía Taboada (@TaboadaLucia)
Periodista

“Jo, Cristina, desitjo ser-te fidel en la salut
i la malaltia, en els delictes fiscals i en la

pobresa, fins que el jutge Castro ens separi”

vist
altwitter

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR

ELS MITJANS hem afirmat aquests
dies que “Barroso ha respost la carta
de Mas”, però la frase, estrictament,
és incorrecta perquè, contradient
una intuïció força general, l’actual
normativa ens permet contestar
preguntes o cartes però només ens
deixa respondre-hi.

No és, ni de bon tros, l’únic cas en
què dos verbs tan sinònims com
respondre i contestar tenen règims
diferents. Cal tenir clar que el règim
d’un verb és independent del seu
sentit i, per tant, verbs de sentit igual
poden regir complements diferents.

Enconseqüència,mentrequetant
podem contestar una pregunta com

Barroso no
ha respost la
carta de Mas
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contestar a una pregunta, només és
possible respondre a una pregunta.
Si pronominalitzem el complement,
això equival a afirmar que podem
contestar-la o contestar-hi però que
només podem respondre-hi.

Són dos verbs amb tres possibles
complements: allò que es respon o
contesta, allò a què es respon o con-
testa i la persona a qui es respon o
contesta. Però el primer sovint no
s’explicita i és llavors que contestar
(però no respondre) pot convertir en
OD allò a què es contesta.

Aquesta asimetria en comporta
una altra de més complexa: que puc
contestar una pregunta a algú però
no respondre una pregunta a algú.
En canvi, sí que puc respondre (o
contestar) alguna cosa a algú.

I és que a la pregunta i a algú no
poden conviure en la mateixa frase.
O responem a algú (li responem) o
responemalapregunta(hiresponem).
No podem respondre a la pregunta
a algú (li hi responem).

És una asimetria que el castellà
no presenta. En castellà no tenen
cap problema per responder o con-
testar una pregunta i a una pregunta.

El que fa de mal dir –jo mateix no
ho tinc clar– és si ho hem de veure
com un tret identitari del català que
cal preservar o com una distinció
massa subtil que potser algun dia
valdrà més eliminar.

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

El Mundo segueix pressionant el PP i demana-
va ahir la dimissió del ministre Fernández Dí-
az per la filtració d’una operació anti-ETA per
part del seu ja excap de comunicació: “El minis-
tre Asunción va dimitir per la fuga de Roldán.
Salvant les distàncies, aquí passa el mateix”, es-
crivien. La mercromina la posava un cop més
La Razón, que a l’editorial s’apressava a dir que
l’error “ni responia a cap fosca estratègia publi-
citària ni ha tingut les nefastes conseqüènci-
es que alguns mitjans han divulgat sense fona-
ment”. Quins mitjans? Titular d’El Mundo de
portada: “Busquen contra rellotge les proves
ocultes després de l’«error» d’Interior”.

Sense treva contra els Mossos
La campanya d’erosió de la caverna contra totes i cadascuna de les ins-
titucions catalanes no permet treves. Fins i tot en notícies de successos
troben l’ocasió per distorsionar un titular. El cas del crim del Born. Di-
jous coneixíem que els Mossos havien detingut l’autor dels apunyalaments
i que era algú que la policia local barcelonina havia arrestat per una altra
agressió. El titular d’El Periódico de portada ho venia com un èxit polici-
al: “L’assassí del Born va ser arrestat la mateixa nit del crim”. El titular
de La Razón dóna essencialment la mateixa informació, però formulada
d’una manera capciosa. Diu: “L’homicida del Born que buscaven els Mos-
sos estava arrestat a comissaria”. Aquí els Mossos apareixen retratats com
uns babaus que van al darrere d’algú a qui ja han detingut. A dins del text
ja reconeixien que “des del primer moment es va sospitar que podria trac-
tar-se de l’home que estaven buscant”. Però, al titular, deixaven que so-
nés la música de Benny Hill.

Al racó de pensar
MARIANO CALLEJA

BLOG A ‘ABC’

“La reacció del PSOE [a la nova llei de l’avortament] frega la
insubmissió [...], el plantejament és antidemocràtic”

‘El Mundo’ també pressiona
Jorge Fernández Díaz


