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PRES. BORSA DE BARCELONA

Joan
Hortalà
Unaborsa
mésborsa
La Borsa de Barcelona comp-
tarà a partir d’ara amb un Íbex
propi: el BCN Indexcat. Es trac-
ta d’un índex que formaran 15
empreses, encapçalades pel
Banc Sabadell, Abertis, Gas
Natural i FCC, que servirà per
orientar els inversors catalans
sobre la rendibilitat en el mer-
cat de valors de les companyi-
es de més pes amb seu social
a Catalunya. La borsa serà
doncs més borsa. I d’aquí.

PRESIDENT DE BIELORÚSSIA

Aleksandr
Lukaixenko
Amenaça
aEuropa
Amb prou feines superats els
efectes de la guerra del gas
entre Bielorússia i Rússia, el
règim de Minsk ha tancat ara
l’aixeta de l’oleoducte que
porta el petroli rus cap a Polò-
nia, Eslovàquia i Alemanya,
portant fins a les últimes con-
seqüències una nova guerra
energètica. És obvi que Moscou
hi té una part de responsabili-
tat, en el conflicte, però Lukai-
xenko s’ha saltat tots els límits.

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

José
Montilla
Calendarisense
esvairlaincertesa
El president de la Generalitat, José Montilla i el
seu homòleg de l’Estat, José Luis Rodríguez Za-
patero, van celebrar ahir la seva primera reunió
oficial a la Moncloa des que el primer ocupa el
seu nou càrrec. Malgrat la tempesta i la crisi po-
lítica desfermada per la ruptura de l’alto el foc
d’ETA, el mandatari català va obtenir del cap
del govern espanyol el compromís que no s’atu-
rarà l’arrencada del procés de desplegament de
l’Estatut, amb la posada en marxa de tres co-
missions bilaterals, ni tampoc les converses per
preacordar un nou finançament aquest any. Ca-
lendari, sí. Però molta incertesa.

DIRECTOR TEATRAL

Sergi
Belbel
Elmòbilja
técomèdia
¿Es pot muntar una comèdia
sobre el caos en un aeroport
després d’un atemptat terro-
rista? Doncs la resposta és
que sí... si se centra en les si-
tuacions del tot còmiques que
poden produir centenars de
mòbils funcionant. I si l’obra la
firmen Sergi Belbel i Lluís Pas-
qual, l’èxit, com ha evidenciat
la preestrena a Reus de Mòbil,
sembla assegurat. A partir de
demà, al Teatre Lliure.

IuForn

ZPésuncandidatounestadista?

L’assassinat de l’Ernest Lluch va
significar un impacte tan fort en
la societat catalana que, dos dies
després i fora de guió, Gemma

Nierga va dir a la classe política allò de:
“Vostès que poden, dialoguin”. Aquest fet
va confluir amb altres que ja voleiaven
per l’opinió pública. Tot sumat va generar
el primer moviment de crítica cap al
llavors invencible i granític PP. Zapatero,
que en aquell moment era aspirant a
aspirant a ser alternativa als populars, va
veure que aquest podia ser un camí per
ficar el caparró al debat polític. Aznar va
ser llest i va usar l’estratègia del judo: fer
servir la iniciativa del contrari en benefici
propi. Així va néixer la llei de partits que
ZP va menjar-se crua i sense guarnició, ja
que, 1) el lligava al discurs excloent del
PP, i 2) convertia la indignació contra
ETA en arma per combatre el
nacionalisme democràtic (sí, sí, i aquí va
inclosa aquella Unió Democràtica que ara
perd el culet per pactar amb el PP i que

llavors va ser degradada a fer de senyora
de fer feines del Partit Popular Europeu).

Després de l’atemptat de la T-4, ZP ha
intentat refer-se del seu desconcert apro-
fitant la conjuntura per tornar-li aquell
regalet al PP en forma de convocatòria de
nou pacte antiterrorista amb nacionalis-
tes inclosos. Però Rajoy no ha picat. No
en tenia cap necessitat perquè la seva si-
tuació no és la d’aquell PSOE en ruïnes de
fa sis anys i per al qual qualsevol cosa era
bona. I mentre ZP sembla que insisteix
per aquesta via, intenta apropar-se al
PNB i passa de les carbasses del PP, la
Brunete li envia avisos en forma d’en-
questes que li diuen que el camí de l’èxit
electoral és anar del bracet del PP.

Bé, doncs ara veurem si ZP és un go-
vernant que decideix a curt termini pen-
dent de les enquestes o bé és un estadista
capaç d’unir totes les forces polítiques
que aposten per la pau i d’aïllar el PP de
discurs gruixut i populista tutelat per
l’extrema dreta periodística.

“S’ha de respectar el partit més
votat. Intentarem tornar a ser el
primer partit per obtenir alcaldies”

Antonio Balmón
ALCALDE DE CORNELLÀ I PRIMER SECR. DEL PSC AL BAIX LLOBREGAT

“Aznar va ser llest i
va usar l’estratègia del
judo: fer servir la
iniciativa del contrari
en benefici propi”

L’hadita
grossa

Passa-ho!

Lescaresdelesnotícies
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EDITORIAL

Aire per a
Zapatero?

Finalment, ahir el líder de Ba-
tasuna va fer una primera de-

claració pública després de
l’atemptat de Barajas. Arnaldo
Otegi va demanar a ETA que “man-
tingui intactes els continguts i els
objectius explicitats al comunicat
del 22 de març”. En la mateixa línia,
va reafirmar-se en la necessitat que
“el diàleg polític es desenvolupi en
absència de qualsevol mena de vio-
lència”. Les declaracions d’Otegi
responen a l’estil habitual de la
prosa abertzale. És necessari –com
ahir van fer els partits bascos– de-
manar als dirigents de Batasuna
més implicació i més risc, tot i que
la resposta que obtindrà aquesta
petició sempre serà l’ambigüitat
calculada. Ahir Otegi també va re-
treure al govern de l’Estat la seva
passivitat. Però, amb les limitacions
clamoroses que conté la declaració,
Batasuna demana a ETA que man-
tingui el diàleg i que no atempti. I
això, amb tants matisos com es vul-
gui i amb la prudència que calgui,
no és una mala notícia.

La declaració ha de provocar el re-
buig formal que es mereix, però cal
reconèixer també que almenys
manté l’autonomia precària que
Batasuna va prendre en l’anomena-
da proposta d’Anoeta, on es va ad-
judicar el protagonisme “polític”
del procés de pacificació. Otegi po-
dria haver-se decantat per evitar el
més mínim retret a ETA. No ho ha
fet. I aquesta discrepància matisada
és un element més que pot obligar
la direcció de l’organització terro-
rista a reflexionar sobre les conse-
qüències del seu darrer atemptat.
Al final, un acte que pretenia ser
“de força” pot acabar debilitant la
posició dels sectors partidaris de la
línia més dura. Batasuna no és el
que hauria de ser, però almenys ha
decidit no suïcidar-se políticament.

La resposta de Batasuna es feia
pública el mateix dia que José Luis
Rodríguez Zapatero es reunia amb
Mariano Rajoy. La trobada no va su-
posar cap novetat. El PP continua
demanant al PSOE que activi el
Pacte Antiterrorista, que és tant
com voler marcar des de l’oposició
l’estratègia del govern. Zapatero va
replicar de nou que els acords han
d’incloure tots els partits, una res-
posta que aigualeix les pretensions
populars. Després de l’atemptat, al-
menys la declaració d’Otegi va
donar un cert aire a un Zapatero
que encara en necessita molt més.


