
AVUI2 DISSABTE, 10 DE MARÇ DEL 2007

Ens
haarribat
L’AVUI
CONFIDENCIAL

Falten pocs mesos perquè es
faci realitat el diari que
intentarà fer la competència
a El País. Es dirà –almenys
es diu per ara– El Público,
costarà 50 cèntims i
intentarà atreure els lectors
“progressistes”
descontents amb la línia del
vaixell insígnia de Prisa. El

seu impulsor més significat
és el català Jaume Roures,
directiu de MediaPro, que
aquests dies busca per
Barcelona i Madrid “un
equip jove” per al nou
projecte. Segons Roures, “el
capital i la intel·ligència
seran catalans, però la seu
serà Madrid”.

La
competència
d’‘ElPaís’
esmola
lesungles

Engrunes

Irresponsabilitat
@ L’espectacle que estem vi-
vint aquests darrers dies a la
política espanyola és trist,
tristíssim. Dec ser d’un altre
món, o d’un altre temps, però
veure com els interessos par-
tidistes posen en perill els fo-
naments de la convivència em
posa literalment malalt. En la
història de les frustrades ne-
gociacions amb ETA, en De
Juana Chaos i tota la pesca,
l’actitud del Partit Popular és
absolutament inadmissible.
Se’ls en fot engegar el país a
fer punyetes si pensen que els
ajuda a arribar al govern.
Això, a Catalunya, ho diu
pràcticament tothom i em
sembla que no paga la pena
insistir-hi. Però tampoc l’acti-
tud del govern del PSOE ha
facilitat les coses. Engegar un
procés com el que es va enge-
gar amb ETA sense tenir ga-
rantit el suport del principal
partit de l’oposició és, també,
una irresponsabilitat, encara
que sigui una altra mena d’ir-
responsabilitat. I si l’enge-
gues en aquestes condicions,
l’has d’aguantar en aquestes
condicions. I per molta dema-
gògia que llencin contra tu, si
estàs al govern i tens les res-
ponsabilitats que tens no pots
caure en la tàctica “I tu, més”
que va utilitzar l’altre dia en
Rodríguez Zapatero al Senat.
Vist de lluny, i des de Catalu-
nya Espanya es veu de lluny,
l’espectacle fa vergonya. L’es-
pectacle del Senat de l’altre
dia, el de la manifestació que
veurem avui, el de les reacci-
ons que llegirem demà i els
insults que es creuaran demà
passat.

L’oasi català

@ Vista de lluny, i des d’Espa-
nya Catalunya es veu de lluny,
la política catalana era ben es-
tranya. Durant anys els espa-
nyols s’han dedicat a dir que
això de l’oasi català era una
renúncia a la defensa de les
idees. Eren incapaços d’enten-
dre el to relativament civilit-
zat de la confrontació política
a Catalunya, perquè no ente-
nien que per als catalans hi
havia coses que estaven pel
damunt de la lluita partidista.
Coses com l’autogovern, la
convivència, la llengua o el
benestar. Els darrers temps,
sembla que això de l’oasi s’ha
anat diluint i el to de la políti-
ca catalana s’ha anat acostant
al de la política espanyola. Pot
ser degut simplement a l’arri-
bada d’una nova generació on
les velles complicitats anti-
franquistes ja no tenen tant
de pes, però em sembla que la
cosa és més greu i que una
majoria de la classe política
pensa que ja no cal defensar
el país. Per això la política ca-
talana s’espanyolitza de forma
alarmant.
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Fronteresde
l’animador

Anuncies que plegues, tu que
portes més de tres dècades
sota la carpa. Sembla que
l’actual pugna civil de

Cornellà, aquella que es dirimeix
entre la confraria dels lacònics i la
germandat dels nassos d’or, s’ha
resolt finalment a favor dels primers.
Resulta que la cosa pública, més
enllà de la seva lògica avarícia amb
els artistes, ara ha decidit afegir-hi
una forta devoció per les traves
burocràtiques. Així, els animadors
sense fronteres heu topat amb tota
mena de límits: falta de lleis
combinada amb excés de
normatives, i un llarg catàleg
d’incoherències i dilacions. Un zel
administratiu que perd pistonada
quan s’enfronta a circs més recents
que el vostre, però que tenen la
virtut de passejar noms més
radiants i una inestimable condició
de forasters. Bé, ningú no és pallasso
en la pròpia terra, ja se sap, i si no
que ho demanin a l’esperit del teu
admirat Charlie Rivel. Benvolgut
Jaume Mateu (en versió laica), tu ja
saps el pa que s’hi dóna. En el passat,
ja has obert i tancat Crics i Cracs.
Mira, jo m’atreveixo a suggerir que
retoquis el discurs. Abandona la teva
tendresa i el teu sentit solidari per
escopir la lactosa més malvada. Estic
convençut que se t’obrirà més d’una
barrera. Ja ho veuràs: comença a
retratar pixatinters, legisladors
ganduls i administradors mafietes.
Ja m’imagino el gag: tot funcionari
que s’assegui a la Poltrona, rep un
Tortell als nassos. Potser no et faràs
ric, però et faràs respectar.

Tortell
JAUME MATEU, PALLASSO
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ON ÉS
ZAPATERO?
L’altre dia m’interrogava,
després de la bronca del PP
contra Zapatero al Senat i el
nou revés a l’Estatut al Cons-
titucional, sobre qui mana a
Espanya i on resideix la sobi-
rania popular. Avui els infor-
mem de com van anar ahir a
províncies les manifestacions
d’escalfament de la mare de
totes les manifestacions que
ha muntat el PP avui a Ma-
drid per demanar que l’etarra
De Juana Chaos torni a la
presó i Zapatero plegui. Em
sembla gravíssim que, a
aquestes alçades, la dreta es-
panyola sigui encara la més
anacrònica de la UE, però em
sembla més greu encara l’ac-
titud claudicant que estant
tenint en tot això polítics de
la dreta espanyola i catalana
que tinc per demòcrates:
Rajoy, Ruiz-Gallardón, Piqué.
Ara bé: de la mateixa manera
m’haig de fer ressò del que
molta gent de distinta extrac-
ció social, posició política i
ocupació em diu aquests dies:
on és Zapatero? On ens està
portant Zapatero? Qui asses-
sora Zapatero? A què podem
fer front amb Zapatero?

Aigua...

...i foc
MONTILLA
TÉ PLA
A banda de solemnitzar obvi-
etats, com que el govern cen-
tral mantindrà el règim de
presó atenuada per a De
Juana, com va dir ahir Zapa-
tero, és alarmant la falta de
resposta del president espa-
nyol a tot el que està passant
i, cosa que sincerament em
preocupa més, al que, en al-
tres circumstàncies històri-
ques que afortunadament no
són les actuals, es podria
estar covant ara mateix. Bé.
Deixem-ho aquí. Sí que vull
destacar, però que, a Catalu-
nya, ara que el nou govern ha
fet els 100 dies, és evident
que s’hi mana i qui hi mana.
Montilla mana, i molt, i té full
de ruta. Ja voldria Zapatero, o
hauria volgut Maragall, tenir
un pla tan clar com el que té el
màxim dirigent del PSC. Se’n
sortirà o no, però sí que sap
què vol fer i com. Ara: no veig
tan clar que Zapatero el pugui
ajudar gaire. En això se’l veu
força sol, a Montilla. Per tant,
haurà de bastir moltes compli-
citats fora del govern i de casa
seva si vol que la castigada,
desorientada, fatigada i fasti-
guejada societat catalana li
atorgui el crèdit que demana.
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