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ACN/DdGBARCELONA

■ L’actriu i directora teatral Rosa
Maria Sardà ja no té la Creu de
Sant Jordi, una de les màximes
distincions que atorga la Genera-
litat de Catalunya, perquè la va re-
tornar el passat  de juliol. Així
ho ha assegurat la cineasta Isabel
Coixet en un article publicat al
diari El País. L’escrit explica que
Sardà va fer la devolució perso-
nalment, acostant-se a peu al Pa-
lau de la Generalitat, on va entre-
gar la distinció i una nota manus-
crita on explicava que «ateses les
circumstàncies», ella no es consi-
derava «mereixedora de la distin-
ció.» Per aquest motiu la retorna-
va i demanava, a més, que l’esque-
la que el Govern acostuma a pu-
blicar als diaris quan mor un dels
guardonats «tinguessin a bé d’es-
talviar-se-la». Sardà va rebre la
Creu de Sant Jordi l’any  i re-
centment va ser notícia per ser
una de les  personalitats que
va signar el manifest «-O, estafa
antidemocràtica», que també va
rubricar la mateixa Coixet.

Coixet explica què va succeir
aquell dilluns d’estiu en què Rosa
Maria Sardà va decidir retornar la
Creu de Sant Jordi. «El que anava
a fer, en el fons, era un crit d’auxili,
un cop de puny sobre la taula, un
ja n’hi ha prou, un no puc més»,
explica la realitzadora, que afe-
geix que l’actriu «feia temps que
ho meditava». «No ho va dir a nin-
gú perquè sabia que intentarien
dissuadir-la i en aquells mo-
ments, després d’una llarga ma-
laltia que estava superant, no se
sentia amb energia suficient per
discutir i defensar la seva decisió.
Només volia executar-la», afegeix.

Rosa Maria
Sardà va tornar
la Creu de Sant
Jordi el passat
mes de juliol

L’actriu va ser una de les
367 personalitats que van
signar el manifest
«1-O, estafa antidemocràtica»

EFE/DdGBARCELONA

■ L’exconseller de la Generalitat
Santi Vila ha estat esborrat amb
tècniques informàtiques de la fo-
tografia que presideix la pàgina
web Govern legítim que ha impul-
sat l’expresident cessat Carles
Puigdemont i els exconsellers que
l’acompanyen a Bèlgica. La pàgi-
na, que pretén estructurar l’acti-
vitat del cessat Govern de la Ge-
neralitat, mostra en primer pla
una fotografia oficial presa a la ga-
leria gòtica del Palau de la Gene-
ralitat el passat  d’octubre, quan
Puigdemont es va fer acompanyar
per tots els seus consellers per di-
rigir un missatge institucional als
ciutadans després de les vota-
cions i les càrregues policials.  

No obstant això, la fotografia
està modificada i la imatge de
Santi Vila, que llavors era conse-
ller d’Empresa i Coneixement, ha
estat esborrada, tot i que en al-
guns moments va aparèixer a la
pàgina una foto en la qual s’havia
esborrat l’exconseller però no les
seves cames, tal com es pot apre-
ciar a la segona fotografia que
acompanya aquest text. Vila va di-
mitir del seu càrrec just abans que
el Parlament proclamés la inde-
pendència, després d’haver fet
gestions per intentar que Puigde-
mont convoqués eleccions, fet
que li ha permès poder sortir de la
presó pagant una fiança.

El Govern
«legítim»
esborra Santi
Vila amb
Photoshop i
per etapes

La foto va aparèixer durant
uns moments només amb les
cames de l’exconseller al web
impulsat per Puigdemont


