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Un jutjat de Barcelona in-
vestiga unes suposades
contractacions irregulars
fetes per la Institució de
les Lletres Catalanes quan
l’actual consellera de Cul-
tura, Laura Borràs, n’era
la directora. Els Mossos
d’Esquadra van escorco-
llar ahir la seu del Centre
de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informa-
ció (CTTI) de la Generali-
tat i també la de l’entitat
en el marc d’un dispositiu
per investigar una suposa-
da contractació irregular
per a la creació de llocs
web, segons que van con-
firmar a l’agència Efe
fonts de la investigació. La
investigació, que es manté
sota secret d’actuacions,
es desvincularia de la que
ja està en marxa al CTTI
pel seu paper durant l’1-O.
Aquest centre ja va ser ob-
jecte de diversos escor-
colls per part de la Guàrdia
Civil els dies previs i poste-
riors al referèndum. Se-
gons diverses fonts, l’en-
trada al CTTI seria per

buscar el rastre digital que
haurien deixat aquestes
operacions realitzades a la
Institució de les Lletres
Catalanes, al marge del
concurs públic. El TSJC,
l’organisme competent
per investigar la conselle-
ra, va assegurar que no
s’està portant a terme cap

investigació sobre ella.
L’entitat va estar dirigi-

da des de 2013 i durant
cinc anys per l’actual titu-
lar de Cultura, Laura Bor-
ràs. Justament ahir al ves-
pre, en declaracions a
l’ACN, la consellera va as-
segurar sentir-se “orgullo-
sa” de la feina feta al cap-

davant de la institució du-
rant aquests anys. Una sa-
tisfacció que, va insistir,
“no és personal”, sinó col-
lectiva. “Una feina deter-
minada, honesta i trans-
parent, i una feina que ha
posat l’accent, també, en
l’àmbit digital”, va con-
cloure. En aquest sentit,

hi va afegir que l’entristeix
i la revolta que s’intentin
generar ombres sobre la
feina però garanteix que
no té “res a amagar”. Bor-
ràs va assegurar que posa
“tots els mitjans” a dispo-
sició de la investigació per
esclarir fins a la darrera
qüestió. ■

Gestió sota sospita
Investiguen la Institució de les Lletres Catalanes per contractes irregulars quan la
consellera Laura Borràs n’era al capdavant i ella nega cap tipus de mala praxi
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Agents dels Mossos d’Esquadra surten de la seu de CTTI amb documentació en el marc de l’operació Atenea, ahir ■ ACN

El TSJC, que és
qui hauria
d’investigar la
consellera, nega
cap actuació
contra Borràs

José K el torturado és un
personatge extrem que
posiciona l’espectador en
un punt moral límit. El
protagonista ha estat de-
tingut, després de dècades
en crida i cerca internacio-
nal. Sospiten que si ha
aparegut és perquè ha pre-
parat un nou atemptat. No
saben on. I ell no vol dir-ho.
Només queda el recurs de
la tortura per aconseguir
la confessió i estalviar el

que pot ser un nou bany de
sang. El Teatre Romea
presenta fins al 7 de de-
sembre (i en sessions gol-
fes) un monòleg en caste-
llà interpretat per Iván
Hermes i dirigit per Carles
Alfaro.

El director de teatre va
poder accedir a un mate-
rial que el periodista d’in-
vestigació Javier Ortiz ha-
via anat recollint i que, bo-
na part, es va traduir en
una conferència sobre els
límits de la tortura. Alfaro
ha fet una dramatúrgia
posant un cas extrem per
veure fins a quin punt es
podria acceptar la tortura.
I si fos així, quins serien els
nous límits per tornar a re-

incidir-hi en altres casos,
potser de menys virulèn-
cia.

Hermes interpreta
aquest assassí mercenari,
que fa temps que ha deixat
de creure en els seus ideals
i que només mata com a re-
acció a l’odi que porta dins.
Ha sacrificat la seva vida
per no res. Però, a la vega-
da, ha estat conseqüent
amb la seva deriva ideològi-
ca i considera que qui el
tortura és també un altre
agressor, però que la de-
mocràcia el legitima. Her-
mes busca l’aspecte més
humà d’aquest monstre i
cerca el seus conflictes per-
sonals. Aquest Jose K en-
tén que la democràcia està

pervertida. “És un joc de ti-
telles”, comenta l’actor, en
el qual el Consell Europeu,

triat pel Parlament Euro-
peu, posa les regles del joc.
“Ens donen motius per po-

sar bombes cada dia, però
és l’ètica la que ens frena,
argumenta, Hermes. ■

Fer esclatar la
jerarquia
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Un monòleg planteja
al Romea si és lícita
una tortura per
evitar un atemptat

Hermes es l’actor del drama i thriller ‘José K torturado’, que programa el Romea ■ J.PLA


