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L'editor Jordi Herralde diu que l'atemptat és "el llegat d'Aznar"

Teatres, museus i cinemes van tornar a tancar

Redacció
BARCELONA

Mentre les llibreries tancaven les seves portes ahir a la tarda -així com teatres, cinemes, sales de
concerts, museus, biblioteques i galeries d'art- perquè tant ciutadans com treballadors poguessin anar a
les diferents manifestacions convocades, l'editor Jordi Herralde (Anagrama) declarava en un acte públic
que l'atemptat de Madrid és "un símbol del llegat que deixa Aznar". "Si finalment es confirma que és
ETA, serà com un símbol de la crispació d'aquests quatre últims anys de govern Aznar, i si és Al-Qaida,
serà el símbol de la crispació internacional que ens ha portat l'alineament insensat d'Aznar amb Bush i
Blair", afirmava ahir Jordi Herralde durant la presentació del llibre Los girasoles ciegos, d'Alberto
Méndez. L'editor va acabar dient que "precisament, Aznar és l'únic president demòcrata que no ha retut
explicacions al seu Parlament, com ho han fets els altres" sobre la guerra de l'Iraq, i va fer una crida
perquè els ciutadans "vagin a votar i votin amb el cap i tenint en compte el que ha passat".
L'escriptora Asha Miró, per la seva banda, va expressar davant dos-cents estudiants a Palma el seu
temor que els atemptats perpetrats dijous a Madrid no derivin en un brot de racisme ni indueixin la
societat a percebre la immigració com una "cosa dolenta" si es confirma que van ser comesos per un
grup terrorista islàmic.
Entre els qui van viure més de prop el dolor pels atemptats de dijous a Madrid hi havia els treballadors
de la Biblioteca Nacional, que van patir la mort de tres dels seus companys i del fill d'un d'ells, a més de
dos obrers ferits, que viatjaven en un dels trens sinistrats, segons va confirmar l'escriptor Luis
Racionero, director de l'ens, ubicat a la plaça Colón de Madrid, des d'on partia la manifestació.
D'altra banda, els cinemes de Catalunya, en "mostra de respecte i de solidaritat amb totes les víctimes",
van decidir suspendre les sessions de les 18.30 i les 21.00 hores d'ahir "per sumar-se a les mostres de
rebuig ciutadà que han estat convocades", segons el Gremi d'Empresaris de Cines de Catalunya. Els
vint-i-sis teatres de Barcelona que dijous no havien fet pujar el teló en senyal de dol, ahir sí que ho van
fer, per bé que abans d'iniciar les representacions actors i directors van llegir un manifest de rebuig al
terrorisme i de solidaritat amb les víctimes.
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