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les claus del dia 
DIMECRES, 21 DE JUNY DEL 2017 ara   

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

HOMENATGE a les víctimes d’Hi-
percor. Puigdemont diu: “Si no ha-
gués sigut per la persistència, el 
combat [contra el terrorisme] no 
s’hauria guanyat”. I afegeix: “D’aquí 
uns anys direm el mateix: que hem 
aconseguit el que el poble de Cata-
lunya s’ha proposat perquè vam 
persistir, perquè no ens vam resig-
nar”. Tres diaris consideren que ai-
xò és el més rellevant de la jornada 
anterior, i obren portada amb això. 
El Mundo és el més suau: “Puigde-
mont equipara la lluita contra ETA 
amb el procés”. El Periódico va en la 
mateixa línia però amb un canvi re-
llevant, que escalfa el titular: “Puig-

demont equipara l’1-O amb la llui-
ta anti-ETA”. És a dir, tot i que el 
president català parla en genèric, el 
diari ho focalitza en el referèndum 
de l’octubre, se suposa que per des-
acreditar-lo. Ara, el demagogiòme-
tre el rebenta La Razón: “Puigde-
mont vincula el procés a ETA en 
l’aniversari d’Hipercor”. El vincle 
no és “amb” ETA, sinó “contra” 
ETA, però el diari no pot resistir la 
temptació de tornar a posar el pas-
samuntanyes a un moviment pací-
fic com l’independentisme. 

 
● ‘FLORENTINO FIRST’  
La capçalera és (gairebé) sagrada. 
Quan un diari l’altera, està fent un 
pronunciament important. Per això 
crida l’atenció la portada de l’Abc  
dedicada a l’entrevista –descontrac-
turant– al president del Reial Ma-
drid, empresari i fan dels castors, 
Florentino Pérez. Miro altres por-
tades en què la capçalera trepitjava 
els fronts del rei sènior, del rei jú-
nior o d’Aznar. En canvi, amb Pérez, 
és la seva testa –la llotja metafòri-
ca del seu cos– la que queda per so-
bre de les lletres de la capçalera, de 
manera que escapça la cua de la A i 
oculta un bon tros de la B. Semiòti-
cament, se’ns diu: Florentino pas-
sa per davant de la capçalera, cosa 
que l’entrevista acaba confirmant.

La premsa que no pot evitar posar 
el passamuntanyes al Procés

Lluís Marco (@LluisMarco1) 
Actor 

“Catalunya no pot fer un referèndum  
i la cúpula del PP no s’enrecorda de res. 

N’estic fart d’aquesta Constitució,  
del PP, del PSOE, i punt” 

 
 

Carmen Romero (@karmanuela) 
Tuitaire 

“El que els passa als que declaren 
en el cas #Gürtel és que fa molts anys 

que estan sobre-actuant” 
 
 

César Coca (@cesarcocag) 
Director adjunt d’‘El Correo’ 

“Per ser tan llestos i estar tan preparats, 
quina mala memòria que tenen tots” 

 
 

Marisa Recuero (@MarisaRecuero) 
Periodista 

“#Gürtel i #FootballLeaks es disputen  
avui els titulars als mitjans de comunicació. 
Polítics i futbolistes units per la corrupció” 

 
 

Antón Losada (@antonlosada) 
Analista polític i professor a la USC 
“Diu Florentino Pérez que «tot això de 

Cristiano és molt estrany». No et pensis. 
Se’n diu pagar impostos i la majoria ho fem” 

 
 

Victòria Avellà (@VicAve) 
Responsable de salut, emergències 

i medi ambient en una ONG 
“Les qüestions judicials del Reial Madrid 

es van anunciant a l’estiu, per no molestar. 
No en les setmanes de Champions 

o de clàssic, com d’altres” 
 
 

Enric Nomdedéu (@Nomdedeu) 
Secretari d’Ocupació del País Valencià 

“Messi i Ronaldo són la Lola Flores 
del segle XXI. #Pagaicalla” 

 

 
Filippo Grandi (@RefugeesChief) 

Alt Comissionat de l’ONU pels Refugiats 
“En el #WorldRefugeeDay celebrem  

el coratge dels refugiats i homenatgem 
aquells que els ajuden. Pensem en solucions 

per a la seva difícil situació” 
 
 

Margot Wallström (@margotwallstrom) 
Ministra d’Exteriors de Suècia 

“Més de 65 milions de refugiats al món avui. 
N’hem de buscar les causes: guerra,  

pobresa, canvi climàtic... #WorldRefugeeDay” 
 
 

Agus Morales (@agusmoralespuga) 
Periodista 

“Hem de parlar més d’experiència refugiada i 
menys de refugiats. No és una identitat: és una 

guerra i una fugida que canvien la teva vida”

vistaltwitter

dietarivv
VICENÇ VILLATORO

21 DE JUNY 
Nació com a animal  

de companyia 
SEGUR QUE tots recorden l’anun-
ci. Jugant a un joc de taula, per no fer 
enfadar un participant que s’empre-
nya fàcilment, la resta decideixen ac-
ceptar pop com a animal de compa-
nyia. Ara, si al jugador irascible se li 
acudís dur un pop a casa per fer-los 
companyia, sortiria per la finestra. 
S’acceptava la paraula, però no el fet 
ni les seves conseqüències. Doncs el 
PSOE ha fet el mateix en dir que Ca-
talunya és una nació però que això no 
té cap efecte pràctic ni polític. No hi 
ha sobirania. Accepten nació com a 
animal de companyia. Òbviament, 
això és una enredada. D’entrada, cor-
respon a un concepte antiquat, com 
si ser una nació no tingués res a veu-
re amb la voluntat dels que en són na-
cionals, com si fos un títol que atorga 
un jurat a base de complir mèrits his-
tòrics, lingüístics o geogràfics, quan 
allò que més configura una nació és 
la voluntat de ser-ne. Encara més: 
una comunitat és una nació precisa-
ment quan fa allò que el PSOE li ne-
ga: voler actuar com un subjecte po-
lític. Voler triar el seu futur (sigui 
quin sigui: la independència, la de-
pendència, la federació...). Ets una 
nació quan vols decidir. Que et di-
guin que ets una nació però que no 
pots decidir és com acceptar que un 
pop és un animal de companyia pe-
rò menjar-te’l a la gallega.

YANNIS BEHRAKIS / REUTERS

La postveritat  
a l’altra  

Casa Blanca

ANTONI BASSAS

MONTORO VA DIR que “ningú 
és delinqüent fins que no està 
sentenciat”. I no se li va escapar 
el riure, perquè parlava de Cris-
tiano Ronaldo. I també va afir-
mar que el tractament del cas 
per part dels mitjans era un er-
ror. No passarà més. Com que 
l’advocat de l’Estat va dir “No 
vull comparar Messi amb un 
mafiós, però és com si fos el ca-
po d’una estructura criminal”, 
ens havia semblat que la inno-
cència era opinable. I com que 
el mateix diari va titular “Mes-
si embruta la seva imatge fent 
trampes per evadir impostos”, 
en un cas, i “La fiscal acusa Ro-
naldo de defraudar «de mane-
ra conscient» 14,7 milions”, en 
l’altre, vam pensar que els mit-
jans ja estàvem actuant amb el 
degut respecte a Florentino. Se-
riosament: ja vam dir que el 
Barça es va equivocar amb el 
“Tots som Messi”. 
Però és que ara, amb 
CR7, deuen voler 
que diguem “Tots 
bevem a galet”.

BONDIA

“La policia investiga 
càntics a Al·là en una 
festa de final de curs”, 

llegim a El Mundo. Va ser a l’Es-
cola de Música Ireneu Segarra, de 
Palma. Els alumnes “van dedicar 
lloes a Al·là i van celebrar l’exter-
mini dels cristians”. A més a més, 
“anaven vestits de negre i amb els 
peus descalços, una estètica que 
no va agradar a alguns pares”. La 
mare d’un alumne és la que ho ha 
denunciat. 

Diguem, sense esperar més, 
que la perillosa tonada pertany al 
famós i multipremiat musical 
Mar i cel, de Dagoll Dagom, amb 
música d’en Guinovart, basat en 
el text de Guimerà. La de “les ve-
les s’inflaran”, sí. I, efectivament, 
diu que “arribarà el dia de glòria, 
quan ja no quedin cristians, que 
cantarem la gran victòria dels fi-
dels valents fills d’Al·là i aquest 
mar estimat serà nostre, el mar 
dels germans musulmans”. Acla-
rim, per si de cas, que aquest úl-
tim paràgraf no es refereix al fa-
mós moviment islamista. 

En fi. Si el nen, l’any que ve, in-
terpreta la cançó de Javert, d’Els 

miserables, la dona ens dirà que 
incita a la pena de mort. “El crimi-
nal que vaig capturar em deixa 
viure, em deixa lliure. M’hauria 
hagut de clavar el punyal, m’hau-
ria hagut de matar”. Si canta el te-
ma d’Anita de West Side Story, tro-
barà que parla de dones objecte: 
“Un noi com aquest només vol 
una cosa de tu i quan ho hagi fet 
et deixarà”. I si canta l’última de 
Grease, trobarà que parla d’homes 
objecte: “Val més que et posis en 
forma perquè necessito un ho-
me”. Fora de context no se’n sal-
va ni Frozen, perquè a les històri-
es (des de la Caputxeta fins a La 
canción del pirata, d’Espronceda, 
passant, esclar, per la Bíblia) hi ha 
violència. Per a mi el que és greu no 
és que la dona, ofesa i alarmada, 
consideri que la cançó fa adoctri-
nament islàmic. Per a mi el que és 
greu és que no deu tenir cap mena 
de relació amb els monitors i mes-
tres de l’escola, ni amb 
el seu fill, ni amb els al-
tres pares, que li hauri-
en explicat (amb pa-
raules senzilles) de 
què va l’obra. 

EMPAR MOLINER

Joan Lluís Bozzo,  
regala-li una entrada...
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