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VOX POPULI

Mireia Boya Busquet @yeyaboya

«A veure si M. Rajoy és @marianorajoy i l’extresorer del PP 
Lapuerta li donava sobres en B al seu despatx. A veure. 
#Gürtel.»

AlOtroLadoDelMuro @_ju1_

«La protesta té trampa: demanen l’equiparació en salari però 
obliden que la resta de policies no tenen ni casa gratis, ni 
ajuts personals per comprar ulleres, medicines, sabates, 
viatges gratis, clínica privada a càrrec de l’Estat, viatges en 
Renfe gratis, etc. #EquiparacionYa.»

Anacleto Panceto @Xuxipc

«Cada espanyol es gastarà uns 97 euros en les rebaixes del 
gener i uns 50 euros en el rescat d’autopistes al febrer.»

Gerardo Tecé @gerardotc

«De moment la tele ha dedicat més temps a explicar el tema 
de Tabàrnia que a explicar per què la majoria de catalans 
volia una consulta.»

Gargotaire @Gargotejant

«És possible que avui el PP s’hagi manifestat per reclamar 
que ells mateixos facin una cosa que depèn d’ells?»

«Tenim companys 
a la presó i a 
l’exili, però 

cap 155 podrà 
frenar els anhels 

de llibertat»

David Saldoni

Primer discurs com a 
president de l’AMI

Big Brother
Vivim al 1984 i no perquè s’hagi aturat el temps. El sinistre futur concebut per 
George Orwell fa setanta anys és (gairebé) una realitat. El Big Brother pot veure 
tot el que fem. El nombre de càmeres de videovigilància s’ha triplicat en tan sols 
cinc anys a les comarques de Lleida. Aquests prop de 3.000 ulls que observen el 
nostre entorn donen tranquil·litat a propietaris i ajuden a aclarir delictes, però 
també obren un debat ètic: on és el límit? Fa poques setmanes, el Tribunal Europeu 
de Drets Humans d’Estrasburg (TEDH) va exigir a Espanya que compensés amb 
4.000 euros cinc empleades d’una cadena de supermercats a les quals les càmeres 
de l’establiment van gravar robant. Les treballadores acomiadades van considerar 
que l’ús dels enregistraments suposava una violació del seu dret a un judici just i 
a la intimitat. El TEDH els va donar la raó en part. Va considerar procedent l’aco-
miadament, perquè es van aportar altres proves, a més de les gravacions, però va 
al·legar que la utilització de càmeres ocultes suposava una violació del dret a la 
intimitat d’aquestes treballadores, ja que les denunciants “haurien d’haver estat 
informades que estaven sota vigilància”. Fa un any la polèmica es va situar a la Seu 
d’Urgell, en concret a l’institut Joan Brudieu. Ensenyament va vetar una càmera 
instal·lada en una de les quatre aules de tercer d’ESO i va constatar que eren molts 
els centres de Secundària que tenien càmeres sense legalitzar. També hi ha càme-
res a l’Eix Comercial de Lleida. De fet, van ser pioneres, malgrat que ara pateixen 
vista cansada, perquè estan molt deteriorades. I encara que no es puguin posar 
portes al camp, sí que es poden instal·lar sistemes de videovigilància. Així ho van 
fer a la Portella fa cinc anys per combatre els robatoris agrícoles. I va funcionar. 
Més difícil de controlar és un altre tipus d’espionatge que ens torna a connectar 
amb Orwell. Edward Snowden i Julian Assange van posar el món damunt davall 
quan van revelar que Big Brother ens controla mitjançant sofisticats programes de 
pirateria encoberta. La CIA pot colar-se a qualsevol saló a través de smartphones 
de totes les marques o de les anomenades smart TV, que es converteixen en mi-
cròfons encoberts mitjançant un software suposadament elaborat en col·laboració 
amb l’MI5 britànic. Sobredosi de distopia.

EDITORIAL
El Papitu 
POCA GENT sap que Josep 
Maria Benet i Jornet –un dels 
principals renovadors del tea-
tre català, autor de més d’una 
quarantena d’obres i responsa-
ble de sèries tan populars com 
Poblenou o Nissaga de poder, 
viu en una residència de Lleida. 
La Carlota (Benet), la seua filla, 
professora a l’Autònoma i a la 
Universitat de Lleida, ha tingut 
el coratge d’escriure un llibre 
sobre el seu pare, la seua obra, 
la seua vida en comú, i sobre 
la devastació de l’Alzheimer, 
aquesta expatriació forçosa, 
aquest desallotjament de la me-
mòria, comparable a l’expulsió 
del paradís terrenal.

Papitu. El somriure sota el 
bigoti és un llibre emocionant 
–ho afirma Sergi Belbel, el pro-
loguista, i us he de confessar que 
ha fet que se m’entelessin els 
ulls, més d’una vegada–, però 
ho és d’una manera intel·ligent, 
sincera, molt ben escrita, huma-
nística... i –tanmateix– capaç 
de fixar sobre el paper una 
gran història d’amor entre un 
pare –el Papitu, sincretisme de 
Josep i de papa– i una filla, la 
seua pitiplius... “Tenir-ho pre-
sent és guanyar la partida a la 
malaltia (ni que sigui una mica) 
perquè significa impedir que 

s’esborri la persona que va ser”; 
“heus aquí el meu esforç contra 
la dissolució, la seva, la meva, 
i la del nostre conte de pare i 
filla”, escriu Carlota Benet. 
Bruno Bettelheim, un brillant 
psicòleg infantil, deia que no 
existeixen els pares (ni les ma-
res) perfectes –ni els fills ni les 
filles perfectes, és clar– i que 
és en la indulgència mútua que 
cal trobar la clau per construir 
relacions satisfactòries. 

No sóc un perruquer brillant, 
quan pentino les meues filles 
cada matí, abans de dur-les a 
l’escola. Potser és per això que 
m’ha colpit la tendresa d’un dels 
records més bonics que recrea la 
Carlota: el seu pare pentinant-la 
sense fer-li ni una estrebada, 
amb una paciència infinita: 
“El veig com si fos ara, darrere 
meu davant del mirall del bany, 
amb la pinta a la mà, i tots dos 
concentrats en aquella delicada 
operació.” 

MIQUEL PUEYO
L’OFICI QUE MÉS M’AGRADA

És en la indulgència 
mútua que cal trobar 
la clau per construir 
relacions satisfactòries

Blog: http://www.miquelpueyo.cat · Twitter: @MiquelPueyo

Jugant amb foc
NOTO QUE després de les elec-
cions del 21-D les coses s’han 
enrarit més que no pas s’han ar-
reglat i també un augment de 
l’emprenyament de molts ca-
talans. Les eleccions del 21-D, 
orquestrades des de mil bandes 
per fer que Cs, amb PP i PSC, 
pogués governar els propers 
anys i així desmantellar peça 
a peça tota la Catalunya cons-
truïda els darrers anys, no els 
van sortir bé. I per a sorpresa 
de molts, els independentistes 
tornaven a guanyar i proposa-
ven l’exiliat Puigdemont de nou 
com a President de la Genera-
litat. Així va arribar el famós 
“bany de realitat” de què par-
laven els constitucionalistes. 
Però el bany els va deixar més 
glaçats a ells que als indepen-
dentistes. La majoria silenciosa 
havia votat, la participació era 
altíssima, s’havia pressionat els 
votants per terra, mar i aire de 
l’infern que suposaria votar els 
independentistes, però malgrat 
tot, la majoria de gent va tornar 
a votar independentisme i es va 
tornar a tenir majoria absoluta. 
Però per a gran part del poder 
polític, econòmic, mediàtic i ju-
dicial, el poble català es va tor-
nar a equivocar amb el seu vot. 
Ara, en lloc d’acceptar el resul-

tat democràtic i posar-se a cer-
car possibles solucions amb els 
polítics escollits, tornem a sentir 
amenaces i prohibicions. Des-
prés de les eleccions ens trobem 
l’Estat i els partits de l’oposició 
fent tot el possible, per impedir 
que Puigdemont sigui investit de 
nou president de la Generalitat i 
mantenint a la presó els Jordis i 
exmembres de l’anterior govern. 
El missatge que s’està donant 
als votants amb aquesta conti-
nuada actitud política és d’una 
perillositat brutal que alguns no 
volen veure. L’emprenyament 
de molta gent ara és per compro-
var que votar democràticament 
no serveix per a res si el resul-
tat no és el que volen els po-
ders fàctics. Però també veient 
com fer les coses pacíficament 
et pot portar a la presó, encara 
que la violència l’exerceixin uns 
altres. Que la gent acabi veient 
que les eleccions democràtiques 
no serveixen per solucionar els 
problemes polítics, és jugar amb 
foc. I aquesta perillosa desafec-
ció va en augment. Algú està 
disposat a posar-hi fre i nego-
ciar d’una vegada? Practiquem 
la democràcia i la negociació o 
continuem actuant com talibans 
de la constitució? Fem el foc més 
gran o l’apaguem?

JOAN RAMON ZABALLOS
LA TALAIA


