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Desallotgen l’estadi poc abans
de l’Alemanya-Holanda pel
risc d’atemptat. La policia
busca un segon terrorista
fugitiu.

10
anys

20
anys

Ernest Benach enceta
legislatura al Parlament de
Catalunya demanant als partits
polítics que tinguin sentit
d’estat.

Els integristes islàmics maten
57 turistes i 4 egipcis a Luxor.
Les agències de viatges creuen
que l’atac arruïnarà el turisme
del país.

Alarma a Hannover Benach, president Massacre a EgipteTal dia
com
avui fa...

“N’hi ha que hi
posen el coll per
aconseguir que a
Figueres hi hagi un
Museu del Circ

i no passa cap desastre gros, el
mes de febrer de l’any que ve se
celebrarà, a Figueres, el Sisè Fes-

tival Internacional de Circ Elefant
d’Or, a imatge i semblança de festivals
com els de WuQiao, Budapest, Monte-
carlo o París –i perdonin el bombament
xovinista, però és així. Les cinc ante-
riors edicions han sumat més de
120.000 espectadors, i el festival ja va
néixer amb la pretensió d’oferir les mi-
llors atraccions mai vistes en els circs
europeus, cosa que s’ha anat servant
amb tota precisió fins ara. En aquest
pròxim, del febrer 2017, hi actuaran
més de 80 artistes de 12 països, compe-
tint davant d’un jurat internacional
format per 15 importants directors i
experts en circ, vinguts d’arreu del
món. I és que Figueres es va consoli-
dant com una de les capitals europees
del circ, dins del mapa mundial dels
grans esdeveniments d’aquest fasci-
nant món.

PERÒ HI HA UNA QÜESTIÓ més important
encara, perquè els organitzadors, i es-
pecialment el meu amic Genís Mata-

S bosch, ànima i cervell de tot plegat, ja
fa temps que somien i hi posen el coll
per aconseguir que a Figueres hi hagi
un Museu del Circ, i que la capital em-
pordanesa sigui proclamada Capital
Mundial del Circ d’aquí a dos anys.
Aquest museu, que seria únic a la pe-
nínsula, viu els mesos clau des d’ara
fins al febrer. Naturalment, calen
molts euros i sembla que l’Ajuntament
de Figueres, amb el vistiplau de l’oposi-
ció (menys la CUP, és clar) estaria dis-
posat a aportar part del pressupost en
terminis i durant tres anys. La Diputa-
ció de Girona també sembla estar-hi
disposada, però en canvi no és gens clar

què faria la Generalitat. Genís Mata-
bosch diu que allò que caldria és que la
Generalitat fes el mateix que Ajunta-
ment i Diputació perquè tot quedés lli-
gat i ben lligat. Però no: de la Generali-
tat no se’n sap res perquè no se n’ha po-
gut obtenir cap resposta ni blanca ni
negra. Dit fàcil i clar: si en els comptes
pel 2017 de les tres administracions hi
apareix que posen pressupost durant
tres anys (la quantitat ideal la saben en
Genís i els seus), a Figueres tenim Mu-
seu del Circ. A la ciutat hi ha ara un al-
tre suport de pes: prop de tres-cents es-
tabliments adherits a l’associació de
comerciants Comerç de Figueres van
engegar una campanya l’abril passat,
amb gran ressò i milers d’adhesions.

ARA QUE HI HA (PER DIR-HO AIXÍ) una con-
junció política immillorable (vull dir a
casa nostra, ep!), potser seria bo recor-
dar al conseller de Cultura que el festi-
val de circ es creà quan ell era alcalde
de Figueres, i que va ser durant el seu
mandat, també, que es comprà la Casa
Nouvilas, fins ara “aquest mort per a la
ciutat”, tal com diu tothom.

Josep Valls. Escriptor

A Figueres no paren
Tribuna

aig néixer el 1980
i sóc la primera

generació de la meva
família que ha accedit
a la universitat. Els
meus pares són el

que en diríem classe treballadora o el
que ara una certa esquerra en diu
“classes populars”. Com que no tries
com són els teus pares, no és cap he-
roïcitat –ni desmèrit– tenir uns pares
de classe treballadora, ni tampoc és
cap desmèrit –ni heroïcitat– tenir uns
pares de classe alta o burgesa. És el
que és i prou, i si alguna cosa aporta
un valor afegit dependrà del que ca-
dascú sigui capaç d’aixecar. Ho dic
perquè a vegades hi ha una mica de
confusió i n’hi ha que juguen a semblar
de classe baixa o d’altres que, per
acomplexament o per moda, amaguen
l’origen. Això és només el terreny de
les aparences, que sabem que són for-
tes i arrelades. Aquesta no és la qües-
tió, i, en canvi, el veritable tema és si la
igualtat d’oportunitats està garantida;
si algú, per exemple, “dona, de classe
baixa i nació oprimida”, pot accedir a la

universitat com qualsevol altre.
Dimarts l’Institut d’Estudis Catalans

va presentar un llibre on diagnostica
l’estat de la societat catalana actual.
La sociòloga Marina Subirats va apor-
tar dades demolidores que indiquen
que l’origen social torna a tenir més
importància que fa uns anys en l’accés
a l’educació i en els resultats escolars.
Les retallades a l’ensenyament públic
tenen els seus efectes reals. Els parà-
metres de fracàs escolar lligats a una
procedència social baixa tornen a créi-
xer. Serà, el lapse de temps que em va
permetre entrar a la universitat, a mi i
a d’altres fills de gent treballadora, un
període d’excepció? Després la Marina
Subirats em va explicar que, si aquesta
tendència negativa es manté, segura-
ment a qui primer afectarà serà a les
dones. Com d’habitud. També em va
dir que les filles de mares amb estudis
universitaris solen anar a la universitat.
Vaig pensar en la insistència de la ma-
re i l’àvia, que no havien pogut estu-
diar, perquè jo estudiés. Em pregunto
si en una societat que bandeja el co-
neixement i la formació, n’hi ha prou
amb la insistència si l’oportunitat deixa
d’existir.

V

Full de ruta
Anna Ballbona

L’origen social
existeix

La veritable qüestió és si la
igualtat d’oportunitats està
garantida

‘Déu perdoni
Amèrica’
b Aquest era el titular de por-
tada d’un diari espanyol l’en-
demà de la sorprenent victò-
ria de Donald Trump a les
eleccions presidencials dels
EUA. Una expressió nascuda
des de la superioritat moral:
“Pobrets, no saben el que han
fet...” I jo em pregunto, i els es-
panyols, saben el que fan?
Que Rajoy torni a governar Es-
panya (si ara es fessin elec-
cions guanyaria encara amb
més claredat) és digne d’un
estudi sociològic exhaustiu i
seriós per esbrinar els motius
que fan que la ciutadania torni
a votar un senyor que, per no
parlar idiomes, no parla gaire-
bé ni el seu. Donald Trump no-
més parla anglès, sí, però per
anar per tot el món ja en té
prou; Mariano Rajoy, amb el
seu espanyol maldestre, no va
més enllà de l’Amèrica Llatina.
El senyor Trump és un popu-
lista, sí, però en Rajoy, també

(recollint signatures contra
l’Estatut). Trump ha escrit lli-
bres d’autoajuda financera,
Rajoy té com a lectura de cap-
çalera el Marca. Donald
Trump, de moment, no està
tacat per la corrupció; el Partit
Popular està considerat el
partit més corrupte d’Europa,
amb gairebé una trentena de
casos als jutjats. Donald
Trump vol extradir immigrants
il·legals amb antecedents pe-
nals; Mariano Rajoy passa
d’assolir la quota de refugiats
exigida per la UE. L’empresari
novaiorquès declarava fa un
temps: “Aquest és un país en
què parlem anglès, no espa-
nyol”; els populars malden per
posar fi al sistema d’immersió
lingüística que té el suport
majoritari al Parlament de Ca-
talunya. De tot això en dic
veure una palla en els ulls dels
altres i no veure la biga en els
seus.

Déu perdoni Espanya.
JOAN XURIACH FUSTÉ
Barcelona

Democràtica por
b Amb la victòria de Trump
se’ns fa evident que existeix
el vot de la por, i els comen-
taris sobre política
d’aquests dies ho expliciten.
Ens preguntem com en el
país mes democràtic del
món el poble americà ha po-
gut donar el poder a aquest
home i que, ara, se’l contes-
ti. Ell ho va advertir, que si
perdia les eleccions no ac-
ceptaria el resultat, demo-
cràcia pura, sí senyor! La se-
va desgraciada declaració
es va afegir a les desenes de
desgraciades declaracions
que ha anat fet en el trans-
curs de la campanya electo-
ral, però heus ací que fent
por aconsegueix guanyar, i
els qui ara pensen que
l’hauran de patir surten al
carrer a manifestar-s’hi en
contra, també demòcrates
tots ells, sí senyor! Els mit-
jans, gairebé tots, ens par-
len de la poca qualitat de

l’home, oblidant que una
mica més de mig país l’ha
votat i ho ha fet després de
escoltar-lo moltes vegades,
doncs si és així, per què cul-
par Trump de ser com ell es
presenta, en lloc de denun-
ciar tota la ciutadania que
l’ha escoltat i l’ha votat?
Deu ser la por?, per por els
alemanys varen votar Hitler,
per por es va seguir massi-
vament Franco quan les ma-
nifestacions dirigides, per
por ens neguem –els qui
s’hi neguen– a votar una ex-
trema i radical esquerra que
creix i que ho fa potser per-
què hi ha qui, per por, s’en-
cega a votar una dreta clara-
ment centrista i totalment
desacreditada. És evident
que els que no fem de la mi-
litància un ofici i un negoci,
ens movem esporuguits te-
ment el càstig, si no real sí
realment percebut, dels qui
realment ens amenacen.
MIQUEL OLAYA GALCERAN
Barcelona
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