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les claus del dia 
DIMECRES, 6 DE JULIOL DEL 2016 ara   

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

SUPOSO QUE ELS que dilluns s’in-
dignaven perquè Quimi Portet 
(5.436 seguidors a Twitter) va pen-
jar  una foto del cambrer que el va 
ofendre menystenint la llengua que 
parlava, ahir devien fer un soroll 
proporcional pel fet que El Mundo 
(815.000 lectors, EGM dixit) i La Ra-
zón (249.000) el van posar en porta-
da. És evident que, en el primer cas, 
l’home hauria preferit resguardar la 
seva impertinència sota l’anonimat 
i que, amb els diaris, s’hi ha prestat 
voluntàriament. (¿Ho ha fet de grat? 
¿És conscient de les repercussions 
de la insolació mediàtica a la qual 
l’han empès?) Però convé pregun-

tar-se per què aquest assumpte me-
nor s’ha convertit en fenomen als di-
aris de Madrid (perquè cap diari ca-
talà ha prestat honors de portada ni 
a la denúncia original, ni a la respos-
ta de l’ofenedor o de la companyia 
marítima). I convé reflexionar tam-
bé sobre qui ha instrumentalitzat 
aquest treballador, i l’ha convertit en 
un símbol de vés a saber què. I ana-
litzar, de passada, qui l’exposa ara 
realment a l’opinió pública, amb 
noms i cognoms, i maquilla la seva 
història: perquè no es tracta de si 
aquest cambrer ignora –inversem-
blantment, atès el seu ofici i ubicació 
laboral– què és un “cafè amb llet”. La 
qüestió aquí és la normalitat amb 
què algú rere un taulell d’atenció al 
públic menysprea el client amb un 
comentari sarcàstic pel fet de parlar 
en català. És catalanofòbia ambien-
tal, just allò que la caverna mai ad-
metrà que passa, perquè li rebenta 
el relat. Qui tingui estómac, que es 
passegi pels comentaris d’El Mundo 
i La Razón, i entendrà en un parell 
de minuts que això va de crispar la 
parròquia. 

La foto? Jo no l’hauria enviada: 
prefereixo atacar les causes que els 
individus. Però maximitzar aquest 
detall és entestar-se a mirar el dit 
amb ulls guerxos. La lluna, coi, la 
lluna.

El cambrer a qui calia protegir la 
identitat, en portada a dos diaris

Ala vista de les últimes 
informacions sobre la 
companyia Vueling, 
que amenaça de mal-
baratar les vacances 

de mig Catalunya, he creat un ga-
binet de crisi (em decantaria per 
un ganivet, però malauradament 
sóc de la generació de les joguines 
no violentes). Les propostes que 
ofereixo a la companyia de cara a 
millorar el servei s’expressen des-
prés d’aquest elegantíssim punt 
i a part. 

L’usuari no ha d’oblidar en cap 
moment que, tot i que ha pagat 
una pasta per volar, va en un 
transport barat. I com es pot fer? 
Senzill. A dins de l’aparell hi hau-
rà seients, però no gaires. Sis esta-
ran reservats a les iaies, les emba-
rassades i els de mobilitat reduïda. 
Al fons de tot, la zona de bicicletes 
i cotxets. I la resta de seients, per 
al primer que els agafi. Els que no 
en tinguin, de seient, aniran drets, 
agafats en unes barres metàl·li-
ques que hi haurà al passadís o en 
unes manetes de goma que penja-
ran del sostre. A les pantalles de 
televisió ja no hi posaran pel·lícu-

les. Per amenitzar el vol, aniran 
passant uns acordionistes i guitar-
ristes (arrossegaran l’amplifica-
dor en un carret) que interpreta-
ran Ansiedad, la de Titanic i El 
pájaro chogüí a canvi d’algunes 
monedes. També hi haurà un noi 
que vendrà mocadors de paper i 
encenedors. Això substituirà la 
venda de productes del duty free 
que segons com t’ofereixen a mig 
viatge. També hi haurà un altre 
noi que anirà deixant uns calenda-
ris a l’ampit de les finestres i al da-
munt dels respatllers. Els diners 
que capti seran per a benzina o per 
llogar més personal.  

Quan l’avió s’aturi a fer una es-
cala, a fora, unes senyores en sa-
batilles i mocador al cap ho apro-
fitaran per netejar les finestres. 
Tot i que el pilot –com sol passar– 
protestarà, no podrà impedir que 
li ensabonin els vidres ben ensa-
bonats. Les ampolles de deter-
gent per anar omplint la 
galleda cada vegada les 
poden amagar als tau-
lells de facturació, 
ara que no serveixen 
per a res més. 

EMPAR MOLINER

Jordi Muñoz (@jordimunozm) 
Politòleg 

“L’ús polític de les institucions i  
de les operacions anticorrupció té com  

a primera víctima, precisament, la lluita  
contra la corrupció” 

 
 

Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 
Cap de l’oposició al Parlament (C’s) 
“La corrupció segueix sent la segona  

preocupació dels catalans encara que el 
Govern vulgui tapar-ho tot amb l’estelada” 

 
 

Olga Suanya (@osuanya) 
Antropòloga i periodista 

“Periodistes que arriben als escorcolls  
abans que la Guàrdia Civil. En #periodisme, 

de vegades l’ordre dels factors  
sí que altera el producte” 

 
 

David Fernàndez (@HiginiaRoig) 
Activista i exdiputat (CUP) 

“¿Algú sap si l’operació de la Guàrdia Civil  
a Tortosa és per retirar el monument de  

la vergonya per la violació de la llei  
de memòria històrica?” 

 
 

Pilar Rahola (@RaholaOficial) 
Periodista 

“Si jo fos malpensada diria que van a la  
cacera del president [Puigdemont] @KRLS  

i que Girona és l’objectiu... Però no sóc  
malpensada” 

 
 

Albert Pereira (@apereirasole) 
Tuitaire 

“El català ha sobreviscut perquè durant  
302 anys milers i milers de Quimis Portets 

no han acotat el cap. Gràcies a tots” 
 
 

Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 
Diputat al Congrés (ERC) 

“La pregunta és què passaria si en el ferri 
Algesires-Ceuta un cambrer català es negués 

a atendre en castellà un client espanyol” 
 
 

Cris (@gallifantes) 
Tuitaire 

“La catalanofòbia és l’opi del poble” 
  

Carmen Pérez (@maihaviaditque) 
Sociòloga 

“En Domènech aposta per eleccions  
constituents en comptes d’un referèndum. 
Si defenséssim unes eleccions constituents 

segur que exigiria un referèndum” 
 
 

Marcos Ley (@marcosleyley) 
Escriptor 

“A Espanya trobar algú plural  
és molt singular”

vistaltwitter

Quan surts per fer el viatge  
cap a Ítaca, què has de pregar?

TOVALLONS NEGRES
dietarivv

VICENÇ VILLATORO

6 DE JULIOL 
L’abstenció convergent 

UNA DE LES DIFERÈNCIES a Ca-
talunya entre les dues últimes elec-
cions és que força votants conver-
gents a les primeres s’han abstingut 
a les segones. Ho deia Francesc-
Marc Álvaro i les dades locals ho 
avalen. Hi ha hagut algun transva-
sament a Esquerra, menys a d’al-
tres partits, i força abstenció sobre-
vinguda. Si s’ha generat entre les 
dues eleccions, cal pensar que és 
per alguna cosa que ha passat al 
mig. Si algú s’hagués volgut abste-
nir per causes anteriors –la deriva 
o la tebior independentista, el cas 
Pujol, la candidatura d’Homs– ja ho 
hauria fet a les primeres. Què ha 
passat entre les unes i les altres? El 
pas al costat de Mas. Potser per a 
una part de l’electorat convergent, 
encara que li agradi Puigdemont, el 
sacrifici de Mas per exigència de la 
CUP és el símbol d’una cosa que li 
desagrada o li inquieta: que, per la 
teoria que l’independentisme ha de 
créixer per l’esquerra, se li ha fet 
pagar un peatge excessiu (en perso-
nes i idees) per a la continuïtat del 
procés. La paràbola del fill pròdig. 
Alguns s’han abstingut en unes 
eleccions que no són les seves, i una 
part han acabat votant per sentit 
del deure, però a ultima hora (per 
això no el detectaven les enquestes) 
i sense ostentació (i per això no ho 
deien a peu d’urna). 

DAVID BORRAT

L’estrany 
fenomen de les 

bruixes de Salem

ANTONI BASSAS

ENCARA EM RESSONA una 
situació que es va donar diven-
dres, durant l’estrena del Grec 
2016 amb Les bruixes de Sa-
lem, la coneguda obra d’Ar-
thur Miller que denuncia la 
caça de bruixes del senador 
McCarthy als anys cinquanta. 
Miller es va valer d’un episo-
di ocorregut a finals del segle 
XVII en un poblet de Massa-
chusetts. La gent va entregar-
se a una follia de denúncies de 
bruixeria (per puritanisme o 
per l’interès de quedar-se les 
terres de l’altre) que va acabar 
amb 25 persones penjades i 
desenes d’empresonades. O 
sigui que els espectadors està-
vem veient un drama i, tot i ai-
xí, vam deixar anar unes 
quantes rialles com de superi-
oritat davant de tot aquell ab-
surd, com si fóssim immunes 
a les campanyes destructives. 
Tant de bo. Però 
crec que tots els 
que rèiem al Grec 
també vam sentir 
un calfred. 

BONDIA


