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n un país on dar-
rerament les

grans decisions es
prenen en cap de set-
mana, Josep Antoni
Duran i Lleida anuncia-

va dissabte la seva dimissió. El que du-
rant gairebé trenta anys ha estat al cap-
davant d’Unió, fa un pas enrere. Insinuat
des de la mateixa nit del 20-D, s’ha fet
oficial. Aquell vespre, UDC es quedava a
la porta del Congrés, després que tres
mesos abans no hagués pogut entrar al
Parlament. El pitjor dels malsons per a
un partit es complia, els socialcristians
es confirmaven com a extraparlamen-
taris. Els més de 103.000 vots de su-
port (a les espanyoles van superar els
64.700) que van avalar l’aposta sinteti-
zada en aquell “la força del seny” pro-
clamat per al 27-S es demostraven in-
suficients. La Unió que tan còmoda
s’havia desenvolupat des dels seus es-
cons, es veia ara abocada a fer política
des de fora de les institucions.

Duran i Lleida és una víctima més del
procés. El que havia exercit durant anys
d’home d’Estat s’ha trobat en la darrera

legislatura sense estat al qual represen-
tar. En un moment de màxim conflicte
institucional, en què Felip VI esquiva la
fotografia amb la presidenta del Parla-
ment i ni el Rei ni el govern espanyol li
agraeixen a Artur Mas els serveis pres-
tats, el paper del qui pretenia refer
ponts des del catalanisme més mode-
rat s’ha desdibuixat. L’oferta d’una dis-
posició addicional a la Constitució com
a alternativa per sortir de l’actual atzu-
cac ha resultat escassíssima. L’inde-
pendentisme vol ruptura com l’anome-
nada nova política reclama regeneració.
I aquí tres dècades és una eternitat.

El de l’Alcampell deixa una Unió des-
ubicada i fortament masegada pels
cops. Encara dol el trencament amb
Convergència i l’escissió interna que
ha provocat la marxa de cares històri-
ques de la formació cap a Demòcrates
de Catalunya. Els socialcristians tenen
una cita el 16 i 17 d’abril per encarar el
seu futur. El congrés d’Unió es veurà
forçat a renovar estructures, recalcular
el full de ruta i, el que és més dur, adap-
tar-se a la vida fora de les institucions.
La reacció és per supervivència.
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Full de ruta
Anna Serrano

La reacció
d’Unió

L’independentisme vol
ruptura com l’anomenada
nova política reclama
regeneració. I aquí tres
dècades és una eternitat
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El president espanyol
qualifica les eleccions del
27 de setembre d’“engany” i
Mas replica que l’engany és
“la intransigència del PP”.
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L’Ajuntament de Salamanca
nega el permís de càrrega i
descàrrega davant l’arxiu en
un darrer intent per retardar
el retorn dels papers.

Deu immigrants moren
en un incendi provocat a la
ciutat portuària de Lübeck,
a Alemanya, on ja hi havia
hagut atemptats neonazis.

Rajoy i el 27-S Nova rebequeria Massacre a LübeckTal dia
com
avui fa...

Contradiccions

b Suposo que, a part del mo-
ment polític convuls i apassio-
nant que estem vivint, deu ser
per aquesta tirada que tenen
els polítics de buscar sinò-
nims i eufemismes per no dir
les coses pel seu nom. Van co-
mençar parlant de “dret a de-
cidir” per no dir autodetermi-
nació, i a partir d’això han anat
trobant un eufemisme a mida
per a cada situació. Ara estic
sentint gent més o menys sig-
nificada políticament que par-
la de “sobiranisme no inde-
pendentista”. Dec ser curt, ho
reconec, però aquesta expres-
sió per a mi és tan contradic-
tòria com la d’aquella que diu
que està mig embarassada:
sobiranista i no independen-
tista?; què en faig, de la sobi-
rania, si no sóc independent?;
emmarcar-me-la?; sóc sobirà
de què?, de portar la barretina
vermella o morada?, de com-
prar o no tortell els diumen-
ges?, de fer o no fer castells?

Siguem seriosos, que ja
comença a ser-ne hora. Jo
sóc independentista i ho dic
on sigui, quan sigui i davant
de qui sigui!; doncs qui no en
sigui que ho digui sense em-
buts, que no passa res. Amb
aquests recaragolaments el
que volen és enganyar certs
sectors de possibles votants.
L’inconvenient és que sem-
pre hi ha qui s’ho creu.
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Cambrils (Baix Camp)

Liceu

b L’economista Xavier Sala i
Martín pot ser més o menys
bo però, si no fos per les seves
acolorides americanes, poca
gent el coneixeria. Calixto
Bieito pot ser més o menys
dolent però, si no fos per les
seves absurdes posades en
escena, ningú el coneixeria. A
l’“artista” Frederic Amat, més
aviat poc conegut, si no fos
per les seves estrafolàries
obres, ningú el coneixeria.

El Gran Teatre del Liceu,
temple operístic conegut ar-
reu del món, no necessita ex-
periments surrealistes en la
seva façana per donar-se a
conèixer. Si més no, que millo-
ri el seu repertori d’obres i
cantants per tornar a aconse-
guir un lloc privilegiat en el
món artístic. Pel que fa a la fa-
çana, n’hi ha prou de restau-
rar-la i assegurar-ne l’estabili-
tat arquitectònica. Algú s’ima-
gina restaurar la Pedrera o la
Casa Batlló a l’“estil Amat”?
CARLES BÁGUENA RUIZ
Barcelona

Felicitats al M.H.
Sr. President
b Tinc l’atreviment d’adre-
çar-me al Molt Honorable Se-
nyor Carles Puigdemont, pre-
sident de la Generalitat de
Catalunya, per expressar-li el
meu desig de felicitat pel seu
nomenament com a presi-
dent de la Generalitat. Tam-
bé li vull dir que em sembla

molt bé que no sigui de Bar-
celona, ja que la capital ja té
massa coses per ser cone-
guda i protagonista. Ara li to-
ca a Girona, encara que tam-
bé m’hauria agradat que fos
de Lleida o de Tarragona.

Sembla premonitori que
sigui de Girona, perquè fa poc
a Girona es va gravar la sèrie
Joc de trons, i ara, mesos
més tard, un gironí ocupa el
tron de Catalunya. Només
em resta desitjar-li molta sort
en aquest nou camí que ara
comença, i dir-li de tot cor:
seny, força, lleialtat i honor
per governar aquest excel-
lent país que és Catalunya.
MERCÈ MORA CORDERROURE
Lleida

ACLARIMENT

La fotografia de portada
del diari de diumenge del
president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, havia
d’anar signada pel fotògraf
Pep Iglesias.

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters
d’extensió. El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu

“La vella Europa
renuncia a la funció
igualitària i als
efectes vigoritzadors
i rejovenidors
de la xarxa

eutralitat, un concepte que és a la
base d’idees i valors tan positius
com la igualtat o l’equitat... Exi-

gim al jutge i a l’àrbitre que siguin neu-
trals per evitar la injustícia i l’arbitrarie-
tat. Doncs heus aquí que la neutralitat
perilla precisament en la gestió i en la
utilització del gran invent de la nostra
època: internet. La xarxa és un recurs
extraordinari, tant perquè obre infini-
tes finestres i ofereix eines per apren-
dre, treballar i créixer, com i sobretot
perquè està a l’abast de tothom, o de
quasi tothom, molt més a l’abast en
qualsevol cas que els grans avenços tec-
nològics de la història, inicialment no-
més accessibles a minories i progressi-
vament, lentament, a la resta. Accessi-
bilitat i neutralitat estan, o estaven, a
l’ADN d’internet. Neutralitat vol dir que
les operadores de telecomunicacions
(com ara Movistar) han d’oferir els seus
serveis sense discriminar o privilegiar
ningú: no incidir en la informació en
funció de l’origen, del protocol utilitzat o
del contingut, sinó únicament fer que
flueixi. Contra aquests principis funda-
cionals d’internet les operadores propo-

N sen des de fa temps exactament el con-
trari. Volen crear per a determinats
clients, per exemple emissors d’infor-
mació o titulars de plataformes, serveis
premium que només podran pagar al-
guns (posem pel cas Spotify o Netflix) i
en canvi altres no (potser Soundcloud o
la catalana Filmin). El seu model és l’in-
ternet de dues o més velocitats, contrari
a la neutralitat que és indispensable per
mantenir la capacitat d’internet d’inno-
var, de fer emergir noves propostes, de
reinventar-se constantment.

DEIA ABANS QUE AQUEST MODEL estava en
perill perquè fa poques setmanes el Par-
lament Europeu va aprovar una norma
que esberla el principi de neutralitat. És
un gran èxit de les operadores que a can-
vi han acceptat posar fi al roaming, un
abús intolerable i injustificable en un es-
pai econòmic únic com ho és l’europeu.
Els grups conservadors del Parlament
van vendre l’èxit de la fi del roaming per
tapar l’altra qüestió, molt més substan-
cial i determinant per al nostre futur.
Tim Berners-Lee, director del Consorci
d’Internet, en conèixer la decisió del
Parlament va dir que els europeus “op-
tàvem per despenjar-nos del futur”, una
actitud en qualsevol cas ben diferent
que la dels nord-americans, que el pas-
sat 26 de febrer van reforçar, precisa-
ment, la neutralitat de la xarxa decla-
rant-la un bé públic essencial. Si els go-
verns europeus no s’espavilen, poc a poc
apareixeran serveis correctes però de
peatge i es degradarà el servei ordinari.
La vella Europa envelleix malament i re-
nuncia a la funció igualitària i als efectes
vigoritzadors i rejovenidors de la xarxa.
No ens hi hauríem de resignar.

Josep Matas. Advocat

Fre europeu a internet
Tribuna


