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les claus del dia 
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director@ara.cat   
Twitter: @carlescapde

LA TRIA DEL DIRECTOR

A Societat el drama de la nova 
pobresa que afecta la classe 
mitjana a partir de les dades 

d’assistència de Càritas 
  

A Esports analitzem quines són 
les lliçons que pot treure el nou 

Barça de Luis Enrique  
del Mundial del Brasil

Ramon Colom (@colomesmatges) 
Periodista 

“Discurs (constitucional) modèlic d’un rei  
constitucional que pretén ser modèlic. Ja ho 

veurem (evitarà la desídia i buscarà la pilota)” 
 
 

Joan Safont (@joansafont) 
Escriptor i periodista 

“Tot eren elucubracions per a un  
discurs anodí i pla, més enfocat a renovar  
la mateixa institució que a les idees noves.  

Moltes gràcies, Espriu” 
 
 

Lorenzo Silva (@VilaSilva) 
Escriptor 

“La transformació necessària que diu el nou rei 
que convé a la Constitució, també convé, a mitjà 

termini, a poder decidir sobre la seva corona” 
 
 

José Rodríguez (@trinitro) 
Físic 

“El 78 la monarquia era una porta que s’obria  
a la democràcia, avui és una de les institucions 

que representen l’immobilisme” 
 
 

Jaume Barberà (@JaumeBarbera) 
Periodista 

“Ara els fets diran si Felip VI entén,  
vol entendre o es fa acompanyar per persones 
que, encara que defensin la unitat, li expliquin  

la diversitat” 
 
 

Marc Rius (@MarcRius1) 
Responsable de comunicació d’ICV 
“He sentit venedors de souvenirs de 
Marràqueix o d’Istanbul parlar més  

en català que Felip VI avui [ahir]” 
 
 

Marta Niubó (@Marta_catalonia) 
Tuitaire 

“No és que els presidents basc i català no hagin 
aplaudit. És que ho han fet proporcionalment  

a l’ús de les seves llengües al discurs” 
 
 

Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 
Bloguer 

“Ja tenim un rei «disposat a escoltar». 
Ara només falta un poble al qual deixin 

parlar per ser escoltat” 
 
 

Irene Rodríguez (@IreniusRM) 
Tuitaire 

“Que a Madrid hi hagués més gent per rebre  
els miners o la Marxa de la Dignitat que per 

rebre Felip VI m’omple d’orgull i satisfacció” 
 
 

Verónica del Carpio (@veronicadelcarp) 
Advocada i professora de dret civil 

“No és mal dia per recordar que el  
patrimoni personal del rei NO està sotmès  

a la llei de transparència. Ni el del jubilat  
ni el del nou”

vist 
altwitter

APLAUDIR és un acte d’educació? 
És cortesia? Si tothom aplaudeix, i 
si sempre s’aplaudeix, què aporta 
l’aplaudiment? Vaig anar a l’estrena 
de Cels, la retrobada d’Oriol Broggi 
i La Perla 29 amb Wajdi Mouawad, 
que havia donat el fenomen d’Incen-
dis. Vaig aplaudir molt, i no era per 
educació, era perquè em va encan-
tar. El teatre valora categories: la 
durada, si algú s’aixeca, si s’aixeca 
tothom, si algú pica de peus... Men-
tre saluden i decideixen si cal tornar 
a sortir, els actors miren als ulls dels 
espectadors agraïts buscant la veri-
tat. De debò t’ha agradat tant? La 
part més de mentida de la televisió 
és que en general els aplaudiments 
els força el regidor. No els arrenca 
com ho faria un espontani, el pioner 
que notaria que allà toca aplaudir. A 
vegades el guió ja li marca quan ha 
d’exigir aplaudiments. Si un públic 
és heterogeni, i es busca la veritat, és 
impossible que tothom aplaudeixi 
igual. Hi ha veritats subjectives. Si 
jo buscava risc i no hi ha risc aplau-
diré menys. Si buscava el confort de 
terrenys coneguts i m’has donat ai-
xò, t’ho premio. Tenim el dret a 
aplaudir i el dret a no aplaudir. So-
bretot quan no hi ha res a aplaudir. 
Res de nou. L’educació i l’honeste-
dat exigeixen expressar clarament 
la posició. Quan algú t’insinua que 
aplaudir és educat i que no fer-ho és 
maleducat, quan algú considera 
obligatori el que és opcional, t’està 
transmetent una cosa molt més 
greu. Que vol limitar la teva llibertat 
d’expressió. T’exigeix respecte i no 
te’n dóna. Prefereix mentides impo-
sades que veritats sinceres.

El dret 
a no  

aplaudir
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LA CITA 
DEL DIA “ Un dels remeis perquè les coses no canviïn mai per dins 

és renovar-les constantment per fora

“

HI HE DONAT VOLTES i no acon-
segueixo trobar motius per a l’opti-
misme en el canvi de rei. Felip VI va 
instar ahir Espanya a no caure en “el 
conformisme i la resignació”, però 
ell va fer un discurs previsible i gens 
arriscat. Felip VI va demanar ahir 
que Espanya faci seves les diferents 
cultures i llengües d’Espanya, però 
no se li va acudir usar-les més enllà 
del pelat “moltes gràcies, eskerrik 
asko, moitas grazas” de comiat. Que 
encara hagi de recórrer al tòpic re-
bregat i maltractat de la “unitat en 
la diversitat” ja és prou simptomà-
tic del poc que s’ha avançat en 
aquest terreny durant el regnat del 
seu pare. Si això ho hagués dit fa 

Felip VI: com 
demanar risc i 
no arriscar-se

PARLEM-NE

IGNASI ARAGAY

quatre dècades ens hauria impres-
sionat. Ara més aviat decep.  

El discurs amb què Felip VI va 
començar ahir el seu regnat va ser 
de continuïtat, no de canvi. Va fer 
una picada d’ullet a la mare i el reco-
neixement del paper històric del pa-
re. Més enllà d’això, cap accent per-
sonal de caràcter polític que deixi 
intuir transformacions de fons. Si el 
gran canvi és prometre que serà un 
rei constitucional, que s’esforçarà a 
ser proper amb la gent i portar-se bé 
–és a dir, que vetllarà perquè la fa-
mília sigui íntegra–, que el gran rep-
te és aprofundir i continuar l’èxit de 
la Transició, doncs francament es 
queda curt, molt curt.  

Felip VI no va sorprendre en res. 
Sense novetat. Va seguir sent el noi 
aplicat de sempre. Fins i tot es va as-
semblar massa al pare: bonrotllisme 
i “fe” en Espanya. Va limitar-se a lle-
gir el que tocava: una mica d’auto-
crítica cap a la parentela borbònica; 
una dosi de sermó a banda i banda (a 
Rajoy: “Unitat no és uniformitat”; 
a Mas: “Que no es trenquin mai els 
ponts d’entesa”); un pessic d’euro-
peisme, i d’ambientalisme i de re-
formisme democràtic... Al final, pe-
rò, va ser tan políticament correc-
te que va sonar a retòrica tan benin-
tencionada com buida. Tot 
perfectament previsible. 

Felip VI no s’arriscarà per canvi-
ar Espanya.

DIRECTOR ADJUNT

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

Ordenades de menys a més humor (per-
metin-me la debilitat). 5. El basc Berria: 
cap referència a la portada, que s’obria 
amb un tema dedicat a Cáritas. 4. El tam-
bé basc Deia, que trencava la uniformitat 
laudatòria de la premsa i recordava a l’edi-
torial l’empelt dictatorial en l’origen de 
l’entronització: “L’automatisme conta-
mina directament la figura del nou rei en 
heretar del seu pare, sense més legitimi-
tat que l’aprovació d’una llei orgànica, 
l’origen franquista de la figura del cap 

d’estat”. 3. Vilaweb, que va posar totes les fotografies relacionades amb el 
nou rei de cap per avall, com se solia fer amb els segells. El diari justifica-
va la seva decisió: “Segueix la tradició de Xàtiva, on el retrat de Felip V és 
penjat cap per avall per condemnar la crema de la ciutat que ell va ordenar”. 
A més, la proclamació ha coincidit amb l’efemèride del rebateig de la ciu-
tat, de Xàtiva a San Felipe. Amb aquest gest, el mitjà dirigit per Vicent Par-
tal declarava “la seva convicció republicana”. 2. El Punt Avui no donava 
la notícia enlloc de la seva primera pàgina. Però la notícia sobre la des-
feta de la selecció espanyola es titulava “Espanya perd la corona”. Per re-
blar-ho, L’Esportiu –diari germà del rotatiu– titulava: “Llencen la corona”. 
1. La que va fer servir The Guardian, l’abril del 2011, quan el país celebra-
va l’enllaç del príncep Guillem i Kate Middleton. Conscients del nivell d’en-
sucrament ambiental arreu, van programar la web de manera que, fent un 
sol clic, totes les notícies relatives a la família reial desapareixien. No en 
quedava ni rastre, més enllà d’un botonet –monàrquics, cliqueu aquí– que 
restituïa l’ordre-de-les-coses. Ah, el segle XXI: amb quina facilitat permet 
proclamar (efímeres) repúbliques tan sols movent una mica el ratolí...

Cinc recursos mediàtics  
per protestar en clau republicana


