
www.diaridegirona.cat
RECICLEU-ME

DdG

DIARI CONTROLAT PER L’OFICINA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ. PROHIBIDA QUALSEVOL REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DEL ARTICLE 32,1, PARÀGRAF SEGON DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

Míriam Iscla és la protagonista en
solitari de «Dona no reeducable»,
un text sobre la periodista Anna
Politkóvskaia, assassinada el 2006
per la seva posició «antirussa» en
el conflicte txetxè. Es podrà veure
dissabte al Teatre de Salt

Que el poder et consideri «no re-
educable» és un elogi?

En aquest cas sens dubte, perquè el
que volia el poder rus era sotmetre-la,
i en no poder, la van qualificar de «dona
no reeducable». Ella creia en el que feia,
fins al punt que li va costar la vida. I sa-
bia que l’hi podia costar.

El poder vol una premsa  educada?
Temps enrere el poder polític va

comprar els diaris, i ara el poder eco-
nòmic ha comprat polítics i diaris. Vo-
len una premsa afí, sotmesa. Per sort,
queda encara bon periodisme que fa la
seva feina, que és explicar objectivament

la realitat. Com feia l’Anna, però això al
poder no li interessa.

Aquí també ens afecta?
Penso que sí. Miri tot el que han des-

fermat els papers de Panamà, fins i tot
directors de diaris se salten la llibertat
d’expressió. Per això el poder se sap im-
mune encara que apareguin més casos
de corrupció. Estic convençuda que
n’hi ha més dels que sabem, 4.000 ve-
gades més. Gràcies a Déu, millor dit grà-
cies al bon periodisme, en coneixem al-
guns. S’agraeix que quedin periodistes
no reeducables.

Per més que els acomiadin.
Això és molt greu, jo he deixat de

comprar El País. Ja els darrers temps es-
tava en declivi, però encara el compra-
va. Això ja ha sigut la gota final, estic em-
prenyada com una mona. 

Ara fan un film sobre Dalton Trum-
bo. Vostè també es jugaria la carrera
per no delatar, no parlar?
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«Passar pàgina de la
història està bé, però
abans cal llegir-la»

Míriam Iscla

Ostres! M’agradaria dir que sí, pen-
sar que sóc tan íntegra, tots volem dir
que som els més guais. Hi vaig pen-
sar tot preparant aquest monòleg:
com es pot ser tan conseqüent de sa-
ber-te amenaçada i ni tan sols mar-
xar de Moscou? És molt difícil, m’a-
gradaria pensar que sí, però no ho sé.

Què seria una societat sense
premsa lliure?

Una dictadura. En una societat
desinformada no hi ha democràcia.
El poble ha de pensar, si el poble no
pensa no hi ha democràcia.

És trist que quasi ningú recordi
Politkóvskaia ni el conflicte txetxè.

I fa quatre dies! M’agrada quan al-
guns espectadors em diuen que no en
sabien res i que arribant a casa en bus-
caran informació. Passa el mateix
amb el franquisme, fa quatre dies que
es va acabar i ja el tornem a  tenir aquí.
Sap per què? Perquè no se n’ha fet re-
flexió. Està molt bé passar pàgina de
la història, però abans cal llegir aques-
ta pàgina. I del franquisme ni se’n par-
la ni s’ha reconegut què va ser.

Hi ha esperança?
És clar! Quan surt una mica d’ac-

ció social, polítics i alguna premsa ens
diuen que són quatre gamberros.
Però és igual, hem de seguir lluitant.
Llegint aquests textos he crescut, he
entès que hem de ser valents.
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«Fa quatre dies

que el

franquisme va

acabar i ja el

tornem a tenir

aquí, sap per

què? Perquè no

se n’ha fet

reflexió»

Míriam Iscla ha
deixat de comprar
El País pels atacs
contra la llibertat
d’expressió del
grup Prisa
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mb 130 milions es poden
atendre bona part dels
dependents que ja fa
molt temps que no reben

cap ajut per la retallada dràstica de la
despesa pública. O es poden destinar
a evitar el desnonament de famílies
amb tots els seus membres a l’atur i
que ja no perceben cap prestació so-
cial. O bé es poden invertir en aque-
lles comunitats que han abandonat
els malalts de l’hepatitis mortal a la
seva sort, però que es curarien amb
un medicament que les administra-
cions no volen pagar. Òbviament,
amb aquesta quantitat podríem aco-
llir uns quants refugiats, força, estal-
viant-los el patiment i la decepció de
veure’s rebutjats com si fossin porta-
dors d’alguna malaltia infecciosa.
Però cap d’aquestes necessitats im-
perioses serà coberta per aquesta xi-
fra, al contrari; 130 milions és el cost
que suposa repetir les eleccions al
juny més el pressupost ordinari de la
campanya, que procedeix de les ar-
ques de l’Estat. Una bona part d’a-
questa partida econòmica electoral
se l’enduen Correus, les paperetes,
locals, escrutini i difusió de les dades.
Tot plegat per la incapacitat dels qua-
tre líders dels partits més votats als
comicis del 20 de desembre per arri-
bar a un pacte de governabilitat. Al
llarg de la legislatura més curta de la
democràcia hem vist com els interes-
sos partidistes han acaparat el debat
polític i les opcions de les negocia-
cions, mentre que els votants hem as-
sistit estupefactes per la possibilitat
anunciada ja fa temps de noves elec-
cions. Els sondejos pronostiquen la
repetició dels mateixos resultats pel
que fa al bipartidisme i sembla ser
que els caps visibles continuaran en-
capçalant el cartell electoral. Vaja, un
déjà vumassa car, una pèrdua de
temps i una presa de pèl que segura-
ment penalitzarà els candidats.

A

130 MILIONS

L’APUNT FINAL

PROFESSORA DE LA UDG
� carmen.echazarreta@udg.edu

Carmen Echazarreta

CUP TELECOMUNICACIONS S.L.

AMB VODAFONE 
JA NO PAGUES ROAMING!!

Tant si ets empresa com si ets particular. 

Consulta’ns condicions

TEL. 972 105 105 – MAIL: info@cuptel.es


