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I
MMEDIATAMENT després de fer-se pública la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) per la qual s’imputa Oriol
Pujol Ferrusola per indicis de delicte en el cas de

les estacions d’ITV, el mateix secretari general de Con-
vergència i president del grup parlamentari de CiU al
Parlament va anunciar que “delega” els seus càrrecs en
diversos companys de partit, encara quemanté l’acta de
diputat. Una decisió que és semblant a la que va assumir
recentment el secretari d’organització del PSC i diputat
al Parlament, Daniel Fernández, també inculpat per trà-
fic d’influències. Comenel cas dePujol, Fernández tam-
poc no ha renunciat a l’escó.
Segons les filtracions conegudes del sumari del cas de

les ITV, no ha resultat sorprenent la imputació d’Oriol
Pujol.De fet, ellmateixhohavia anticipat fa unes setma-
nes, quan va anunciar que s’apartaria dels seus càrrecs
si finalment el TSJC decidia actuar en contra seu. Lla-
vors, comahir, va insistir en la seva innocència i va justi-
ficar la delegació de les seves responsabilitats dient que
no volia ser un obstacle per a l’objectiu de la consulta.
Tambévadir queprendria les decisions pertinents assu-
mint fins i tot el risc de ser injust amb ell mateix. “Prenc
aquesta decisió per no entorpir un procés, no per defen-
sar lameva honorabilitat”, cosa que sí que farà per la via
judicial, va afirmar ahir Oriol Pujol.
Els casos de presumpta corrupció aEspanya i aCatalu-

nyahan creat un airepolític irrespirable. Tant per l’exten-
sió com per la falta de resposta dels mateixos imputats i
dels seus partits. Fins al punt que el president de la Gene-
ralitat, Artur Mas, va fer el febrer passat dues reunions
amb els responsables de les institucions encarregades de
gestionar aquests casos per reflexionar, prendre decisi-

ons sobre com cal afrontar aquest flagell i provar així de
recuperar la confiançad’una ciutadania cadadiamés des-
afecta amb la política. Allà va quedar clar que hi ha dife-
rències sobre com s’ha d’afrontar la imputació d’un polí-
tic, atès que imputar no significa condemnar. Mas es va
declarar partidari que el polític no dimiteixi fins que el
jutge ordeni l’obertura del judici oral o que ho faci si, du-
rant la instrucció del sumari, els indicis fossin evidents.
La interlocutòria del TSJC és molt explícita. Afirma

que els indicis que Oriol Pujol pot haver comès un
delicte de tràfic d’influències són “diversos i versem-
blants”, que es va servir del seu “pes polític” per afavorir
una trama corrupta i per “beneficiar-se’n personal-
ment”.D’acord amb les converses telefòniques intervin-
gudes pel jutge, la interlocutòria judicial detalla les acci-
ons empreses directament per l’aforat perquè les estaci-
ons d’ITV es concedissin a diversos amics seus, vulne-
rant el principi d’igualtat en la subhasta pública d’aques-
tes instal·lacions i en detriment d’altres empreses que
optaven a la concessió. Oriol Pujol, com és obvi, insis-
teix en la seva innocència i podrà defensar-se amb el
suport dels seus advocats davant el jutge, cosa que fins
ara no ha pogut fer.
Oriol Pujol hadelegat els seus càrrecs, nohi ha renun-

ciat. És una manera d’apartar-se del primer pla polític
tot esperant el que decideixi el tribunal que l’haurà de
jutjar, si en el transcurs de la investigació judicial pros-
peren els indicis inculpatoris. La reacció que ha tingut
és conseqüent amb la posició del partit i del mateix pre-
sident Mas en aquesta matèria i és semblant a l’adopta-
daper altres formacions, però en l’actual situació dedes-
confiança envers la política és comprensible que la ciuta-
dania percebi que s’ha quedat a mig camí.

OriolPujol, imputat

E
N haver distingit Josep Maria Benet i
Jornet, el jurat del Premid’Honorde lesLle-
tresCatalanes reconeix a la fi, en la seva edi-
ció número 45, la contribució dels drama-

turgs a la cultura i la societat catalanes. És veritat que
hi vahaver abans altres guardonats ambel Premid’Ho-
nor que havien escrit teatre, com per exemple Salva-
dor Espriu, Joan Oliver o Feliu Formosa. Però Benet i
Jornet –segons recordava ell mateix en la nostra edi-
ció d’ahir– és el primer dramaturg full time honrat
amb la més alta distinció de les lletres catalanes. Tot
això succeeix, per cert, mig segle després que aquest
creador escrigués, ambnomés22 anys,Unavella, cone-
guda olor, la seva primera obra, mereixedora ja llavors
del premi Josep Maria de Sagarra.
Influït per Bertolt Brecht en els seus compassos ini-

cials, i després per autors de signe divers comHarold
Pinter, Antonio Buero Vallejo, Eugene O’Neill i Àngel
Guimerà, entre d’altres, Benet i Jornet ha estat un es-
criptor capaç d’unir en els seus textos l’exigència de
qualitat amb una dimensió popular. Si, com afirmava
també el premiat, el teatre català es troba ara mateix
en el seu millor moment històric, caldrà convenir que
les causes d’aquesta bonança són diverses. Des d’un
sistema consolidat, tant en l’àmbit infraestructural

com el professional, fins a uns nivells de creativitat i
empenta que es poden qualificar demolt satisfactoris.
I, sens dubte, tant per la llarga durada de la seva carre-
ra com per la densitat, Benet i Jornet ha estat una de
les persones que han contribuït ambmés entusiasme i
bons resultats a aconseguir l’esmentat nivell actual.
Les dades són, en aquest sentit, clares. Si comptem
únicament el nombre de les seves produccions per a
l’escena, ens en anirem cap a una trentena. I si analit-
zem la contribució de Benet i Jornet en termes d’ho-
nestedat, coherència i constància, hauremdeconclou-
re també que l’aportació de l’ara homenatjat ha estat
molt notable.
Home estretament vinculat al seu país i a la seva

època, Benet i Jornet ha reflectit en el seu repertori els
conflictes socials, l’evolució dels costums, els canvis de
la ciutat i els ciutadans; i s’ha nodrit amb influències
culturals de procedència variada, sempre atent a l’evo-
lució dels diferents mitjans artístics i de comunicació.
Potser per aquest motiu, ha tingut també un paper
decisiu en l’àmbit televisiu. I, d’aquesta manera, ha
acostat una mica més la narrativa dramàtica al gruix
de la gent, en convertir les telesèries costumistes basa-
des en els seus guions en un paradigma de la moderna
narrativa popular.

JosepMariaBenet i Jornet

Mésd’un any
a l’hotel

L
a setmana passada, l’Audièn-
cia de Girona va jutjar una
parella acusada de viure de
gorra durant més d’un any

en un hotel de Pals. No sé si ja hi ha
hagut sentència o no, perquè sovint
passa que els mitjans de comunicació
donen la notícia inicial d’un fet i des-
prés s’obliden de donar-ne la conclu-
sió, perquè l’impacte d’aquesta és sem-
premenor al de la sorprenent descrip-
ció inicial dels fets.
No és fàcil viure de gorra en un ho-

tel durant més d’un any, i això sols ja
suposa un mèrit, independentment
que el fet constitueixi una estafa. Una
presumpta estafa, perdó. No ens obli-
déssim pas del presumpta perquè, si
no el poses, dónes els fets per demos-
trats i et pot caure un puro. La parella
en qüestió (heterosexual i alemanya:
ell es diu Hans Werner Stachowiak i
ella, Monika Urka) se’n van anar un
dia a l’hotelMas Salvi i van dir als pro-
pietaris que els interessava comprar-
lo. L’ACN ho explica així: “Segons les
acusacions, per fer més creïble l’en-
gany, la parella va signar una carta de
compromís de compra per 8,2milions
d’euros. A canvi, van demanar que els
acollissin gratuïtament a l’hotel men-
tre enllestien els tràmits. Segons la fis-
calia i l’acusació particular, els proces-
sats van viure a l’hotel Mas Salvi de
Pals des del 31 de març del 2009 fins
al 30 de juny del 2010, tot i que, se-
gons les acusacions, no tenien diners

per comprar l’establiment ni per pa-
gar el deute de 132.395,27 euros que
van acumular”.
Fa més de trenta anys es va fer fa-

mós aquell portuguès, Francisco Au-
gusto de Saxe-Coburgo, que es dedica-
va a hostatjar-se en hotels espanyols
de cinc estrelles i després pagava els
comptes amb xecs sense fons. Fins a
3.500.000pessetes d’aleshores va arri-
bar a estafar. És evident que el seu cog-
nom noble –Saxe-Coburg i Gotha, Sa-
xe-Coburgo e Bragança, Saxe-Cobur-
go-Gotha e Bragança...– devia ajudar-
lo que el miressin amb respecte. A un
altre nivell, són coneguts els casos d’al-
guns escriptors barruts (de tot elmón,
Catalunya inclosa) que, arribats a
aquella edat on ja no estàs per punye-
tes, han dinat i s’han allotjat en hotels
i no han demanat mai de pagar la fac-
tura, perquè ja comptaven que per a
l’hotel resultaria un honor tenir-los
com a hostes. I, efectivament, passats
els anys, l’hotel pot penjar-hi algun
quadro amb la imatge del literat i dir
que precisament en aquella taula sopa-
va el conegut escriptor Tal, i que dor-
mia lamona en l’habitació número 14,
cosa que molta gent troba admirable.
“Fixa’t què important és aquest hotel
que s’hi passava temporades en Tal!”.
Però la jugada de la parella alemanya
ésmoltmés hàbil, perquè ells en prin-
cipi no aporten cap prestigi a l’hotel
Mas Salvi i fins i tot poden provocar
rialletes en els que hi passen, i el co-
mentari: “Mira, allà és on unmatrimo-
ni alemany va viure de gorramés d’un
any. Quins passerells, aquests de l’ho-
tel!”. Sempre presumptament, es-
clar.c

Un dia se’n van anar a
l’hotel Mas Salvi i van dir
als propietaris que els
interessava comprar-lo
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