
NÚMERO 3718

FINS A UN 30% D’ESTALVI  
PER ALS SUBSCRIPTORS  

DE PAPER

2,50 EUROS

DIUMENGE 
7 DE MARÇ DEL 2021

SUBSCRIPCIONS.ARA.CAT

P 06-16

La crisi sanitària i social ha aguditzat les desigualtats de gènere

Dones en 
primera línia 

del covid

#donesqueadmiro

Diumenge 7 de març del 2021 #358

aradiumenge

DONES

Mary Ellen Mark

LA MIRADA DE 
MARY ELLEN 
MARK A  
FOTO COLECTANIA

AVUI

MARI FOUZ

La pugna entre Laporta, 
Font i Freixa decideix el 

futur immediat del Barça

P 56-59

Les eleccions arriben en un moment clau 
per l’impacte de la pandèmia en el futbol

ESPORTS

PE
PE

PU
E



02
les claus del dia

DIUMENGE, 7 DE MARÇ DEL 2021 ara   

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

AXIOMA: QUALSEVOL ACTE  en 
el qual fa acte de presència el rei dei-
xa de versar sobre l’acte i passa a fer-
ho sobre la presència del rei. Qui li fa 
costat, qui el planta, quina referèn-
cia obliqua fa a la delicada situació 
del seu pare, quantes dents mostren 
els somriures d’aquells que el salu-
den... Volkswagen va aprofitar l’ac-
te dels 70 anys de Seat per confirmar 
que fabricarà a Catalunya els seus 
cotxes elèctrics petits. Però dels tres 
diaris de Madrid que tracten el tema 
en portada, tots tres posen en pri-
mer pla Felip VI. El Mundo i La Ra-
zón, esclar, ho fan per criticar el des-
aire del Govern. “La Generalitat 

planta el rei davant de l’inversor eu-
ropeu més important”, titula el pri-
mer d’aquests diaris. A El País, en 
canvi, miren de suturar les recents 
desavinences entre la casa reial i 
PSOE. “El govern [central] fa costat 
a Felip VI”, titulen, amb una foto 
molt enginyosa, però també molt 
llepa: s’hi veuen polítics i executius 
i, sobresortint, els 197 centímetres 
d’alçada del rei. A la dreta de la imat-
ge, al fons, hi ha un quadre de Barce-
lona on es veuen alguns dels mini-
gratacels del districte 22@ i, també 
despuntant, la icònica i supositòria 
silueta de la torre Agbar. La metàfo-
ra gràfica i laudatòria és evident. 

Mentrestant, a Catalunya només 
La Vanguardia obre amb la planta-
da de la Generalitat. El Punt Avui i 
l’ARA releguen aquest gest simbòlic 
al subtítol i El Periódico directa-
ment ni el consigna en el seu titu-
lar principal de primera pàgina. 

Lluís XIV va adquirir el nom del 
Rei Sol arran d’una actuació, als 
quinze anys, en el Ballet de la Nuit: 
hi encarnava Apol·lo, déu grec del 
sol. A Espanya, però, el Rei Sol és 
Felip VI. D’una banda, per les plan-
tades que acumula. De l’altra, per la 
seva capacitat –amb la inestimable 
col·laboració de la premsa cortesa-
na– d’eclipsar qualsevol acte només 
amb la seva presència.e  

Felip VI és l’autèntic Rei Sol,  
i no pas Lluís XIV

Des del 14-F, la política 
ha entrat en l’espai de 
grisor d’unes negocia-
cions que no avancen. 
Mentrestant, l’actua-

litat s’ha desplaçat al carrer, amb un 
seguit de manifestacions de partici-
pació bastant modesta però amb re-
iterats epílegs d’aldarulls violents. 
Fent honor un cop més a una malal-
tia crònica del sobiranisme, la por al 
què diran, les flames es despatxaven 
amb mitges paraules, alhora que 
s’organitzava un procés paral·lel als 
Mossos d’Esquadra. Va caldre l’in-
cendi d’un cotxe perquè per fi els 
responsables polítics s’atrevissin a 
condemnar la violència.  

Hi ha una situació de gran males-
tar i venen temps d’alta tensió. Ges-
tionar el futur vol dir actuar: reor-
denar l’agenda prioritzant les ur-
gències però amb mirada llarga, 
governar amb eficàcia, buscar els 
camins que, sense frivolitzar amb la 
pandèmia, permetin avançar en la 
recuperació. I això requereix lide-
ratges solvents que no visquin en la 
por que els diguin traïdors. 

Els empresaris, tradicional-
ment amants del perfil baix, han 
solemnitzat la seva preocupa-
ció amb una imatge combativa: 

els oradors al davant i els assistents 
enquadrats al darrere en actitud 
d’avançar. Cap on? I amb una con-
signa contundent: “Ja n’hi ha prou”. 
És legítim preguntar què pensen fer 
ells. Però si han fet aquest pas és 
perquè saben que la ciutadania està 
cansada.  

La pressió creix. La formació de 
govern està visiblement encallada. 
Quin és el problema?  Sense embuts: 
un partit d’ampli espectre, com 
JxCat –que va de la dreta més radi-
cal a l’esquerra passant per tot el 
que hi cap enmig–, sense la presi-
dència de la Generalitat corre un 
risc alt de fragmentació. De manera 
que els que encapçalen el moviment 
tenen molts interessos per defensar. 
Tant és així que poden tenir la 
temptació de forçar unes noves 
eleccions per intentar recuperar la 
presidència perduda. Crec que seria 
calamitós per a tothom.  

Tanmateix, en un moment tan 
delicat, per responsabilitat, s’han 
d’explorar les combinacions que 
calgui per fer possible un govern, 

com es fa en tants països euro-
peus on abunden les coalicions 
complexes, abans d’allargar uns 

mesos més una interinitat 
dramàtica. Espavilin-se. 

JOSEP RAMONEDA

Espavilar-se
RAONS

NO US HO PERDEU!

El restaurant Can Culleretes, la 
botiga de partitures Casa 
Beethoven o Gèneres de Punt 
La Torre són exemples de nego-
cis centenaris barcelonins que 
sobreviuen a les crisis. P. 38-39

emprenem
Negocis centenaris que  
han resistit la pandèmia

Mary Ellen Mark va ser una fo-
tògrafa de prestigi que va ex-
cel·lir en els retrats dels sectors 
més vulnerables de la societat 
nord-americana. Una mostra 
seva es podrà veure a Foto Co-
lectania. P. 04-07

ara diumenge
La mirada de la fotògrafa 

Mary Ellen Mark

Jordi Sevilla (@sevillajordi) 
Exministre (PSOE) 

“2021 serà l’any de la vacunació (lenta) con-
tra el covid, de la recuperació (escassa) de 
l’economia i dels primers fons europeus. 

Llavors ens preguntarem qui ha estat empe-
nyent (amb errades) en aquesta direcció i 

qui posant bastons a les rodes. Per pensar” 

Gerard Giménez (@gmnzgerard) 
Bioestadístic 

“M’agradaria donar un missatge de suport a 
tots els treballadors d’atenció primària a 

Catalunya. Després de parlar amb alguns de 
vosaltres veig el sobreesforç que us està supo-
sant la campanya de vacunació per als vulne-

rables. El suport del Govern és insuficient” 

Meritxell (@Meritxell_SA) 
Metge de família 

“@gmnzgerard Esperem que amb la campa-
nya de vacunació arribin efectius als CAP, que 
s’hi quedin i que es plantegi una millora pro-
funda i general de les infraestructures. Una 

atenció primària potent és una estructura de 
país CLAU i amb el covid ha quedat encara 

més clar. Malgrat les mancances, ha respost” 

Eva Piquer (@EvaPiquer) 
Periodista i escriptora 

“Si hem de tenir cada dia aquest cel britànic, 
almenys que ens vacunin també a tots a bon 

ritme, com allà” 

Ramon Pardina (@RamonPardina) 
Escriptor i guionista 

“Que et preguntin si t’has vacunat és el nou 
ofendre’s perquè et vulguin cedir el seient a 

l’autobús abans d’hora” 

Marta Roqueta (@martaroqueta) 
Periodista 

“En el fet de voler prohibir la manifestació 
del 8-M amb l’argument de protegir la salut 
pública, quan se n’han celebrat d’altres, hi 

subjau la idea que les dones som cuidadores 
abans que ciutadanes amb drets” 

Argelia Queralt (@ArgeliaQueralt) 
Professora en dret constitucional 

“Les dones som i hi som tot l’any. Ho dic 
perquè alguns no ens veieu o, millor, ens 

veieu però no us fixeu que treballem tant o 
més que vosaltres. Una altra cosa és que con-
tinueu en els cercles masculins on us sentiu 

còmodes. Però hi som” 

Roger Canals (@RogerCanals) 
Tuitaire 

“Demà [avui per al lector] serà un dia molt 
important per al Barça. Però serà molt més 
important que l’endemà i els anys que vin-
dran fem costat al nou president, sigui qui 
sigui l’escollit, i remem tots en la mateixa 

direcció per sortir del pou. Sense ressenti-
ments ni revenges. Visca el Barça!”

vistaltwitter

CRISTINA CALDERER

dietarivv
VICENÇ VILLATORO LAMOLLA

7 DE MARÇ 
Com si res 

EN ELS ÚLTIMS deu anys han pas-
sat coses molt importants que afec-
ten la relació Catalunya-Espanya, la 
monarquia i la qualitat de la demo-
cràcia espanyola. Però hi ha una 
mena de consigna de l’establish -
ment –espanyol i en part català– 
que demana fer com si no hagués 
passat res. Girar full. Tancar aques-
ta dècada dins d’un parèntesi, com 
si no hagués existit. La visita a Mar-
torell del rei i de Pedro Sánchez per-
tany a aquest corrent. En la relació 
d’Espanya amb la seva pròpia histò-
ria hi és molt present, aquesta idea. 
Esborrar un temps i tornar amb un 
“como decíamos ayer”. És una histò-
ria de restauracions i retorns. Per a 
la dreta, la República va ser un pa-
rèntesi. Per a les esquerres, ho va 
ser el franquisme. Es tanca i ja està. 
Però els parèntesis són ficticis. El 
que ha passat a dintre deixa una pet-
jada. La memòria de la República, 
l’impacte del franquisme en la so-
cietat, no s’esborren d’un dia per 
l’altre. El que ha passat aquests deu 
anys ha canviat les coses d’una ma-
nera profunda. No es pot esborrar 
dins d’un parèntesi. I menys quan, 
en el moment de voler-lo tancar, et 
trobes amb tantes persones a la pre-
só, a l’exili o a punt de ser jutjades. 
(Perquè, del que hi ha dins del pa-
rèntesi, alguns només donen per es-
borrat allò que els interessa.)
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L’OBSERVADORA

Els negociadors s’esforcen a dir que 
“el clima és bo” mentre l’ambient 
social i la confiança econòmica és 
espessa com la boira els dies bons, 
i els dolents és la tempesta de vent 

que precedeix l’huracà del final dels ERTO.  
Després d’una relació de malfiança entre els 

socis de coalició de govern durant els últims 
tres anys, les eleccions catalanes han deixat un 
escenari de negociacions extraordinàriament 
complicat si no es vol acabar reeditant un go-
vern dividit, contradictori i en permanent com-
petència com l’anterior. 
És a dir, un malson en 
una cruïlla de canvi his-
tòric que no només ens 
afecta a nosaltres i al nos-
tre melic sinó a Europa i 
al món. 

A Catalunya les elecci-
ons han canviat el pes de 
la responsabilitat de lide-
rar i farà bé Pere Arago-
nès de veure com més 
aviat millor que són ell i 
els seus els que hauran de 
teixir complicitats, però 
que hauran de governar i 
no inhibir-se ens els mo-
ments clau per més deli-
cats i més impopulars  
que siguin. 

Un cop més la CUP té 
la capacitat de fer de king 
maker i li toca a ERC de-
cidir fins on està disposa-
da a ser devorada pels 
maximalistes. La CUP no 
enganya i pot inspirar po-
lítiques socials més que 
acceptables si hi ha pres-
supostos, però no sembla un company de viat-
ge fàcil ni recomanable per a un govern que 
s’haurà de centrar en la reconstrucció econò-
mica d’un país forjat bàsicament per petites i 
mitjanes empreses amb els seus treballadors i 
un exèrcit d’autònoms.  

Quan falta una setmana per constituir el 
Parlament, ERC demana “generositat” i man-
té l’estratègia de posar-se al mig del tauler 
obrint negociacions amb la CUP, Junts i En Co-
mú Podem simultàniament. Uns i altres con-
sideren que “el clima és molt diferent del d’al-
tres moments” i que s’avança en la confiança, 

“No concurseu, no floregeu...”
però tots saben que obligaran ERC a triar i que 
no li posaran fàcil la geometria variable. De fet, 
a Junts es diu que “la via àmplia l’hauran d’anar 
tancant” i no fan acusament de recepció de la 
possibilitat que la CUP presideixi el Parlament, 
avançant-se a uns dies de pressió.  

Les decisions sobre el paper dels antica-
pitalistes al Parlament precediran la negoci-
ació del govern amb Junts, avui centrada en 
explorar “una estratègia comuna” en temes 
relatius a com fer front a futures actuacions 
judicials i al funcionament de la potencial 

Els dèficits democràtics que té l’Estat són 
evidents i, per més profunda que es vagi fent 
la distància amb la monarquia, cal un govern 
que lideri i actuï desacomplexadament. La Ge-
neralitat ha de reaparèixer com un actor allà on 
es prenguin decisions sobre Catalunya i no es 
pot esborrar ni de les decisions industrials crí-
tiques per al futur del país ni de les financeres, 
com ha passat els últims anys, quan el president 
de la Generalitat es va assabentar pels mitjans 
de l’operació bancària més gran de la història 
del país.  

La proa s’ha de posar 
als fons europeus i vigilar 
els advertiments del 
Consell d’Estat sobre la 
necessitat de millorar au-
ditories i controls. Ser-hi, 
acompanyar l’economia 
catalana –exportadora i 
que va més enllà de les 
grans de l’Íbex–, denun-
ciar, actuar parlamentà-
riament. No fer-ho serà 
pavimentar el camí a la 
victòria d’un PSC que no 
dubtarà a capitalitzar els 
fons europeus per impo-
sar-se electoralment a 
tres anys vista.  

No floregeu 
L’atzar, que havia desa-
paregut amb el covid, re-
apareix màgicament en 
una conversa improvi-
sada amb Vicenç Altaió, 
que recorda una frase 
d’un dels gegants de la 
cultura catalana. Recor-

da quan J.V. Foix va dir a un grupet de poetes 
que l’escoltaven amb devoció: “No concurseu, 
no floregeu, no acontenteu les tietes”. 

Doncs això, la construcció del futur requereix 
valentia i solvència, arriscar i no acceptar la me-
diocritat sinó pensar i actuar a trenta anys vis-
ta. El diagnòstic fa anys que està fet. Cal que un 
govern s’atreveixi a repensar el país i el tregui de 
la depressió col·laborant amb els millors. Un go-
vern que no concursi, no pacti amb la mediocri-
tat, que no perdi el nord per ser popular sinó 
transformador. “No concurseu, no floregeu, no 
acontenteu les tietes”, com diria J.V. Foix.

taula de negociació, i a l’expectativa de si els 
acords amb la CUP fan pujar el seu preu ne-
gociador. 

Si la investidura de Carles Puigdemont el 
2016 va passar per decapitar Artur Mas, i la de 
Quim Torra va arribar 144 dies després de les 
eleccions, aquesta vegada tampoc pinta fàcil. 

El clima serà formalment bo entre els nego-
ciadors, i de fet és més discret, però en la soci-
etat hi ha desconcert i por al futur i no hi ha 
temps per perdre. Catalunya no es pot perme-
tre una repetició electoral i la prioritat és un go-
vern que actuï. 

ESTHER VERA 
DIRECTORA

MARI FOUZ
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MANEL FONTDEVILA

LES CARES DEL DIA

Anne Morin és la comis-
sària de l’exposició Ma-

ry Ellen Mark: Vides de dones, 
que es podrà veure a Foto Co-
lectania a partir del 17 de 
març. Es tracta d’una mostra 
que vol reivindicar el llegat 
d’aquesta fotògrafa nord-
americana especialista en re-
tratar els sectors més vulne-
rables de la societat, i que se 
centra sobretot en les dones.  
P 04-07 ARA DIUMENGE

Anne  
Morin

El papa Francesc va ce-
lebrar ahir una reunió 

històrica a la ciutat santa de 
Najaf, a l’Iraq, amb el gran aia-
tol·là Ali al-Sistani, el líder de 
la comunitat xiïta del país. Es 
tracta d’una trobada que vol 
bastir ponts entre la comuni-
tat islàmica i la cristiana en un 
país on els cristians són una 
minoria que va ser especial-
ment castigada per l’Estat Is-
làmic. De fet, molts encara no 
han pogut tornar a casa. P 23

Papa  
Francesc

Carlos Martínez és la 
tercera generació de la 

mateixa família que porta un 
dels establiments en actiu 
més veterans de Barcelona: el 
restaurant Can Culleretes. La 
seva empenta serveix per 
exemplificar l’esforç de la res-
ta d’establiments centenaris 
que resisteixen a la ciutat i 
que estan superant amb èxit 
la dura prova de la pandèmia 
de covid-19. P 38-39

Carlos  
Martínez

La celebració demà del 8 de 
març arriba marcada per 
una pandèmia que ha de-
mostrat que, en situacions 
de crisi com la que hem vis-

cut, les dones són les que més les patei-
xen en primera línia. Això no és cap no-
vetat històrica, perquè ja s’ha vist a bas-
tament per exemple en casos de guer-
ra, però sí que ha permès demostrar que 
fins i tot en països com el nostre, on te-
níem la sensació que s’havia 
avançat molt en temes d’igualtat, 
quan van mal dades el pes princi-
pal recau, com sempre, en el gè-
nere femení. Les dades en aquest 
sentit són aclaparadores: en set 
de les nou professions que han 
estat en primera línia de combat 
contra el virus, les dones són ma-
joria. Només cal pensar-hi una mica: la 
infermera que cuida el malalt, la neteja-
dora que assegura que els quiròfans es-
taran nets, la cuidadora del nostre avi, la 
mestra dels nostres fills... Les dones han 
emmalaltit més de covid i han perdut 
més la feina de mitjana, però al mateix 
temps resulta que tres quartes parts de 
les veus que apareixen als mitjans per 
parlar de la pandèmia són homes. És un 
desequilibri massa gran. 

En un context de confinament i cri-
si sanitària, les cures s’han posat al cen-
tre i de sobte ens hem adonat que hi ha 
professions tan feminitzades que sem-
bla que responguin a un rol clàssic de 
divisió de gènere. I no, les cures no te-
nen per què ser només responsabilitat 
de les dones, igual que les tasques do-
mèstiques. Però l’efecte de la pandè-
mia ha estat fer passos enrere en 
aquest i altres àmbits. Per això aquest 

8 de març ha de servir per visibilitzar 
l’impacte que ha tingut la pandèmia so-
bre la igualtat de gènere i obrir un de-
bat seriós sobre quines mesures es po-
den prendre per no retrocedir. Les aju-
des a la conciliació, la reforma horària 
i la incorporació del punt de vista de gè-
nere a les polítiques socials i econòmi-
ques apareixen com a mesures absolu-
tament necessàries. En aquest sentit, 
en el pròxim Govern l’enfocament de 

gènere ha de ser transversal a totes les 
conselleries i no una cosa d’un depar-
tament concret. 

El dossier de l’ARA d’avui també vol 
homenatjar les dones que han estat en 
primera línia contra la pandèmia, i fer-
ho a través dels seus testimonis. En una 
jornada en què les restriccions sanitàri-
es impediran que hi hagi les mobilitzaci-
ons massives que s’han vist els últims 
anys, és important fer aquest exercici 

d’escoltar les veus d’aques-
tes “dones invisibles”. És es-
pecialment colpidor el tes-
timoni de Victoria Medina, 
treballadora de la neteja de 
l’Hospital de Sant Pau, que 
va passar de netejar les sales 
de les UCI a estar ingressa-
da ella mateixa, sedada i in-

tubada. Un any després encara no s’ha 
recuperat del tot. Les dones que estan en 
primera línia no volen ser heroïnes, no-
més que es reconegui i es valori la seva 
feina ara que s’ha vist que eren tasques 
“essencials”, sense les quals no es podia 
mantenir l’economia i tot el sistema de 
benestar social en funcionament. Tant 
de bo aquesta experiència tan nefasta de 
la pandèmia serveixi per posar les coses 
al seu lloc d’una vegada.

Dones en primera línia 
que no volen ser heroïnes

L’EDITORIAL

Les dones han emmalaltit més i han 
perdut més la feina, però tres quartes 

parts de les veus que parlen de la 
pandèmia als mitjans són homes
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Transportistes de mercaderies per carretera

Personal del cos de bombers i cossos de seguretat

Serveis postals obligatoris

Venda de productes bàsics (alimentació i altres)

Professorat (primària, secundària i universitari)

Personal de neteja en establiments

Personal de serveis socials

Personal de residències de gent gran i persones malaltes

Personal sanitari i farmacèutic

Variació en l’atur registrat a Catalunya 
entre el 2019 i el 2020
En percentatge per trimestres

Estimació de les persones ocupades en primera línia del covid-19
Homes 88%

15% 85%

44%

64%

35%

14%

20%

16%

70%

Dones 12%

56%

36%

65%

86%

80%

84%

30%

Dones Homes

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre Quart trimestre

-5,6%
-10%

7,7%
11,4%

22,6%

17,3%

37%

28%

La professora i investigadora de psi-
cologia social i estudis de gènere de 
la UAB Margot Pujal considera que 
la pandèmia ha servit per “trencar 
l’estigma de les cures i visibilitzar-
les com a essencials per a la vida i per 
a la reproducció del treball produc-
tiu”. Tot i això, creu que, perquè no 
sigui una posada en valor puntual, 
calen polítiques públiques que 
“transformin la divisió sexual del 
treball” i corresponsabilitzin la soci-
etat en general de les cures. Belen 
Saavedra, investigadora de l’Institut 
de Salut Global de Barcelona (ISGlo-
bal), centre impulsat per la Funda-
ció La Caixa, i una de les autores del 
document sobre covid-19 i gènere, 
aposta per fomentar “la professio-
nalització del sistema de cures” i de-
mana canvis en l’educació. S’hi suma 
Pujal, que opina que perquè els ho-
mes s’integrin en les cures cal “for-
mació en perspectiva de gènere per 
desfer la masculinitat hegemònica”. 
Sánchez Miret, en canvi, no creu que 
aquesta crisi serveixi per posar les 
cures al centre. “Però sí que és cert 
que ha sigut impossible invisibilit-
zar-les perquè han sigut i són fona-
mentals però encara no es valoren 
prou”, diu. 

La trampa del teletreball 
El covid sí que hi entén de gènere. 
Les dones han estat més exposades 
al virus i, per tant, se n’han conta-
giat més i també són la majoria 
d’afectades per covid persistent. El 
54% dels casos positius i sospitosos 
de covid-19 a Catalunya fins al 4 de 
març són dones. Elles no només han 
estat en primera línia en l’àmbit 
professional, també hi han estat en 
el familiar i el domèstic. Han sigut 
les dones les que han assumit gran 
part de les responsabilitats dins de 

Un any de covid: les dones,  
més exposades i més precàries

La pandèmia s’ha acarnissat amb les dones, que ocupen la majoria de professions a la primera línia

La pandèmia té rostre de 
dona. La infermera que 
atén els pacients de co-
vid, l’auxiliar que cuida la 
gent gran a les residènci-

es, la dependenta que t’atén al su-
permercat o la mestra que ha ga-
rantit l’educació dels teus fills. Les 
dones són majoria en set de les nou 
professions que han estat a prime-
ra línia del covid. Són el 70% del 
personal sanitari i farmacèutic, el 
86% del personal de neteja i el 84% 
del personal de residències. Feines 
tradicionalment feminitzades, in-
visibilitzades, mal pagades i precà-
ries –sovint va tot junt– i que tenen 
un denominador comú: la cura de 
les persones. Però que amb aques-
ta crisi, de la qual ara es compleix 
un any, s’han revelat essencials. 
“Estem tirant endavant gràcies a 
les dones”, diu contundent Cristi-
na Sánchez Miret, doctora en soci-
ologia i professora de la Universitat 
de Girona. En general, les crisis sa-
nitàries afecten més els grups més 
vulnerables i aguditzen les desi-
gualtats de gènere ja existents. Va 
passar amb el brot del virus de 
l’Ebola a l’Àfrica o l’epidèmia del 
Zika a l’Amèrica Llatina. 

Per primer cop s’ha posat en re-
lleu que quan el treball productiu 
s’atura, el que continua rodant i és 
essencial és el sistema de cura de les 
persones. Però ¿ha servit, aquesta 
crisi, per donar-los el valor que me-
reixen? Fins ara, el patriarcat consi-
derava les cures com a innates de les 
dones i, com a tals, una feina menor. 

8-M: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Efectes 
Les crisis 
sanitàries 
aguditzen les 
desigualtats 
de gènere 
existents

Exposició 
Les dones  
han 
emmalaltit 
més, són el 
54% dels 
casos de covid
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Font: Enquesta sobre l’impacte de la covid-19. Centre d’Estudis d’Opinió / Gràfic: M. Asín

Sentiment de tristesa durant el període de confinament
Xifres de Catalunya de l’abril del 2020

Sentiment d’angoixa durant el període de confinament

0%

Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Molta

10%

20%

0%

Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Molta

10%

20%

Dones Homes

les llars– “però això no es diu”–. “Hi 
ha una invisibilització de la feina 
que estan fent les dones. Sempre 
hem tirat endavant gràcies a les do-
nes, però en aquesta pandèmia més 
que mai”, insisteix Sánchez Miret. 
Amb tot, aquesta gran presència de 
dones a la trinxera no es reflecteix 
en la seva participació en els llocs de 
lideratge ni en els centres de decisió 
de la crisi, tant polítics com sanita-
ris. Elles estan infrarepresentades 
mentre que ells reben l’atenció me-
diàtica i els flaixos: el 76% de les per-
sones que apareixen als mitjans per 
parlar de covid són homes. 

Els confinaments –el primer o els 
posteriors per quarantena quan hi 
ha un cas positiu a l’aula– també 
han posat de manifest el reparti-
ment desigual de la cura dels fills i 
de les feines de la llar. “Cal destacar 
la falta de suport públic per col·labo-
rar en aquesta conciliació, en què 
moltes mares –i alguns pares– s’han 
vist forçades a sol·licitar permisos 
no retribuïts o fins i tot renunciar a 
la seva feina. I això és especialment 
rellevant en el cas de les llars mono-
parentals, més del 90% de les quals  
a Catalunya estan encapçalades per 
dones”, destaca l’economista Elena 
Costas, que recorda que en el cas de 
les llars amb dos progenitors la de-
cisió sobre qui es redueix la càrre-
ga professional es pren en funció del 
sou. “I la bretxa salarial –és a dir, el 
fet que les dones cobrin menys que 
els homes per feines similars– fa 
que aquestes decisions augmentin 
encara més l’impacte desigual de la 
crisi a nivell de gènere”, afegeix.  

El teletreball, amb fills a casa 
confinats, no ha sigut una eina real 
de conciliació, ja que la sobrecàrre-
ga de feina no remunerada ha conti-
nuat recaient en elles i ha provocat 

dobles jornades laborals –fins i tot 
triples: qui no ha aprofitat les nits, 
quan els nens dormen, per teletre-
ballar?– amb els corresponents es-
très i ansietat que comporta.  

Sánchez Miret diu que el que ha 
passat a nivell familiar i domèstic 
degut a la pandèmia “ha sigut demo-
lidor”. “Hem vist que en igualtat de 
circumstàncies –homes i dones tan-
cats a casa, teletreballant i amb fills– 
les dones s’ocupaven tres vegades 
més que els homes de les feines de 
la llar i la criança”. Per a aquesta so-
ciòloga, això demostra que “les ge-
neracions d’homes joves no estan 
canviant, no estan a l’altura de les 
circumstàncies perquè les criatures 
són del pare i la mare, així com les 
feines de la llar són de tots,  i han de-
mostrat que no s’ho creuen”. I acusa 
aquests homes de tenir un discurs 
fals de cara enfora. “Són els que te-
nen una posició política a favor de 
la igualtat i es presenten com a pares 
compromesos, però ha quedat de-
mostrat que era només façana i que 
a l’hora de la veritat no hi ha impli-
cació real. Les dones són les que han 
renunciat, han reduït els horaris, el 
sou, han deixat la feina... i ells no. Els 
homes estan demostrant deixadesa 
en les seves responsabilitats”.  

Efectes a llarg termini 
La pandèmia també ha tingut im-
pacte en la salut mental i emocional 
de les persones i, en especial, en les 
dones. “Arran d’aquesta crisi, mol-
tes dones emmalaltiran no només 
pel virus, que també, sinó pel des-
bordament ingent de l’exercici de la 
cura, fruit del doble sobreesforç, fí-
sic i emocional, que suposa estar so-
les en el treball de cura, obligades a 
descuidar-se per prioritzar les ne-
cessitats dels altres i alhora no rebre 

elles cura per part dels altres”, la-
menta la investigadora Margot Pu-
jal. També recorda que les dones 
han patit més les violències de gè-
nere, sobretot durant el confina-
ment domicliari. “La llar no és un 
lloc segur per a moltes dones i cri-
atures. I això ha afectat amb més 
gravetat les dones més vulnerables: 
migrades, racialitzades, amb tre-
balls més precaris...” 

Totes aquestes desigualtats de 
gènere beuen d’una societat patri-
arcal que la crisi del coronavirus no 
ha fet més que agreujar. I les exper-
tes alerten que l’impacte laboral 
del covid tindrà repercussions a 
llarg termini. Les dones són prop 
del 55% de la població aturada i hi 
ha sectors que han patit més que 
altres: 30.000 dones han perdut la 
feina en el món de la cultura i els 
esports, 23.000 dones del sector de 
l’hostaleria i 20.500 del sector del 
comerç al detall. I Pujal alerta que 
hi ha moltes dones que treballen en 
l’economia informal –dones immi-
grants sense permís de residència, 
treballadores de la llar, internes o 
treballadores sexuals– que no co-
braran cap subsidi. “Moltes de les 
pèrdues professionals que les do-
nes estan vivint durant aquesta cri-

si seran irreparables”, apunta Ele-
na Costas. Més optimista, la soci-
òloga Cristina Sánchez Miret re-
corda que “tota la història de les 
dones es basa en pèrdues i lluites 
per recuperar el que s’havia perdut 
i això és el que passarà ara”. I con-
fia que les generacions de noies jo-
ves tirin del carro en aquesta llui-
ta que vindrà després de la pandè-
mia per recuperar avenços per-
duts. “L’aspecte positiu de tot 
plegat és que veig que aquestes no-
ies no estan disposades sota cap 
concepte a acceptar determinades 
injustícies i això està molt bé”, con-
clou. El futur, en femení.e
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JUNE ALMEIDA, VIRÒLOGA (1930-2007) 
El 1964 aquesta escocesa va descobrir els 
coronavirus quan va adonar-se, a través del 
telescopi electrònic, que la soca identificada 

Mancances 
No hi ha 
hagut 
polítiques 
públiques de 
suport a la 
conciliació 

Futur 
Alerten que 
moltes de 
les pèrdues 
professionals 
seran 
irreparables

inicialment com a B814 era diferent del virus que 
causava el refredat comú. Almeida, nascuda a Hart, 

no tenia formació científica però, intel·ligent i 
tenaç, va aconseguir ser una reputada viròloga.
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Situació laboral de les dones durant la crisi del covid-19
Xifres de Catalunya de l’abril del 2020, en percentatge
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Xifres de Catalunya de l’abril del 2020, en percentatge

Fo
nt

: E
nq

ue
st

a 
so

br
e l

’im
pa

ct
e d

e l
a 

 co
vi

d-
19

.
Ce

nt
re

 d
’E

st
ud

is
 d

’O
pi

ni
ó 

/ G
rà

fic
: M

. A
sí

n

cat de treball té nom de dona”, co-
incideix CCOO.  

A l’acabar el primer any de covid, 
les 278.000 dones catalanes sense 
feina suposaven més de la meitat del 
total d’aturats, i això que són menys 
de la meitat de la població activa a 
Catalunya. L’última dada disponi-
ble, la del febrer, empitjora l’escena-
ri: les dones són prop del 55% de la 
població aturada i hi ha, a més, 
97.711 dones en situació d’ERTO, 
una xifra que per primer cop en qua-
tre mesos supera la dels homes.  

Tot això en un moment en què el 
que s’esperava, almenys des del sin-
dicat, era just el contrari. Tenint en 
compte que la pandèmia ha compor-
tat increments de feina en sectors al-
tament feminitzats, tot feia pensar 
que les estadístiques registrarien 

La pandèmia agreuja la bretxa 
de gènere al mercat laboral

La taxa d’atur i els contractes a temps parcial augmenten més entre les dones

saldos positius a favor d’elles. “És 
tan bèstia l’estructuralitat de la dis-
criminació”, resumeix Montse Ros, 
portaveu i secretària de comunica-
ció integral de CCOO, que ho atribu-
eix al fet que en època de crisi les fei-
nes que cauen primer són les més 
precàries i, subratlla, són les que fan 
les dones. A més, “en una casa, en-
tre dues feines s’intentarà preservar 
la més ben retribuïda, que sol ser la 
dels homes”, afegeix.  

Jordi Garcia, professor de la Uni-
versitat de Barcelona i expert en mer-
cat laboral, hi veu una altra explica-
ció: que la composició del mercat de 
treball és cada cop més paritària i, per 
tant, les dades de contractació i atur 
afecten cada cop més indistintament 
un gènere o l’altre. “Com que la crisi 
del 2008 va afectar molt la construc-

ció, on treballen més homes, allà 
l’atur va pujar més per a ells que per 
a elles”, indica. “I si hi hagués una cri-
si que afectés molt el sector sociosa-
nitari, segur que hi hauria un impac-
te molt més evident en el cas d’elles”, 
reflexiona. Segons el seu punt de vis-
ta, la diferència clau són les condici-
ons laborals i el percentatge de perso-
nes que sol·liciten reduccions de jor-
nada per qüestions de conciliació.  

L’exemple més paradigmàtic és el 
de la sanitat. És dels pocs sectors en 
què les hores treballades tot l’any a 
Espanya creixen respecte al 2019: 
hores en un 74,5% fetes per dones, 
però retribuïdes de mitjana molt per 
sota de les d’ells. Les últimes dades 
disponibles de l’Institut Nacional 
d’Estadística són del 2018, però mos-
tren que de mitjana les dones cobren 
en aquest sector 10.000 euros menys 
a l’any que els homes.  

De fet, és habitual en tots els sec-
tors que la balança es decanti a favor 
d’ells, però només n’hi ha set en què 
aquesta diferència sigui superior als 
5.000 euros a l’any: entre ells, les ac-
tivitats administratives, el sector ci-
entífic, el de la comunicació i el del 
comerç. I tots han sigut clau durant 
la pandèmia.  

Temporalitat i parcialitat 
A tot això cal sumar-hi el model de 
contracte que, de nou, sol ser més 
fràgil en el cas de les dones. Segons 
l’Idescat, el 2020 es van firmar 2,2 
milions de contractes a Catalunya, 
més de la meitat amb homes. I tot i 
que independentment del gènere la 
gran majoria eren per a feines tem-
porals, altre cop la taxa és un punt 
més elevada en el cas de les dones. 
A més, hi ha 12.000 contractes tem-
porals que es converteixen en inde-
finits més en el cas dels homes.  

CCOO afegeix encara un últim 
apunt: la taxa de treball involuntari 
a temps parcial creix d’un any a l’al-
tre en el cas de les dones i es contrau 
en el cas dels homes. “És fruit de les 
conseqüències de la pandèmia, ja 
que moltes dones són les que es fan 
càrrec d’aquestes situacions [la cura 
de malalts i dependents o les feines 
a la llar], que actualment són més 
nombroses, a costa de renunciar a 
una ocupació a jornada completa”, 
conclou el sindicat.  

Hi ha una dada molt reveladora, 
en aquest sentit: la taxa d’ocupació 
entre els homes amb fills va recupe-
rar els nivells del 2019 l’últim tri-
mestre de l’any, segons dades també 
de l’INE. La de les dones, en canvi, va 
caure més de dos punts.e

Sanitat 
Les dones del 
sector cobren 
de mitjana 
10.000 euros 
anuals menys 
que els 
homes
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Si fa un any la taxa d’atur entre les 
dones era del 10,9% a Catalunya, 
ara la xifra és quatre punts superi-
or (14,9%). Si llavors la taxa d’atur 
entre els homes era d’un 9,9%, ara 
està menys de tres punts per sobre 
(12,8%). Si en aquell moment la 
distància entre tots dos indicadors 
s’aconseguia fer baixar unes dèci-
mes, ara s’amplia altre cop dos 
punts. “Les dones s’han vist més 
afectades que els homes per les 
conseqüències adverses de la pan-
dèmia en el mercat laboral”, sinte-
titza un informe de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT). 
“L’impacte de la pandèmia al mer-

BARCELONA
PAULA CLEMENTE

Treballadores de la unitat covid de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona en una imatge d’arxiu. XAVIER BERTRAL 
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Quan un pacient amb covid es recu-
pera i surt de l’UCI de l’Hospital Clí-
nic la Laura Trigo sempre li diu: “Qui-
na pena que quan estiguis bé del tot 
i ens trobem pel carrer no em reco-
neixeràs”. I és que aquesta infermera 
treballa amb un equip de protecció 
que només li deixa al descobert els 
ulls. Tot i això, diu, ha après a seguir 
donant escalf i a acompanyar els ma-
lalts. “El denominador comú dels pa-
cients de l’UCI és la por. Arriben aquí 
sols, amb tota la incertesa que genera 
aquest virus, amb pànic de morir, i 
nosaltres els cuidem i acompanyem”. 
La feina de les infermeres sempre ha 
sigut fonamental als hospitals, però 
amb la crisi sanitària del covid enca-
ra més. “Som a la primera línia de ba-
talla –diu Trigo–, però encara no es 
valora prou la nostra feina”. De fet, 
aquesta és una lluita històrica de les 
infermeres. “M’agradaria que la gent 
pogués veure per un forat tot el que 
faig en una hora aquí a l’UCI. Seria la 
manera de valorar realment la feina 
de les infermeres, perquè la gent no 
sap el que fem”, diu. Trigo qualifica 
l’últim any de “molt dur” però alho-
ra en parla en positiu, ja que “veure 

els pacients recuperar-se i marxar de 
la unitat és un regal que dona sentit 
a tota la feina”. Ha sigut un any de 
moltes renúncies personals i famili-
ars –ella té un fill petit a qui ha vist 
molt menys del  que hauria volgut– 
però també un any d’aprenentatges: 
“He redescobert la part humana de la 
professió. M’he tornat molt més em-
pàtica, he après a posar-me en la pell 
de l’altre, a escoltar, a entendre quan 
una persona necessita plorar o una 
abraçada… Crec que el covid ens ha 
demostrat que la 
part humana de la 
feina és molt més 
important del que 
ens pensàvem”.  

Ara, un any des-
prés i amb l’UCI 
encara plena de 
malalts, “costa veure un horitzó opti-
mista”, diu. “Tinc la sensació d’estar 
vivint en el dia de la marmota”, co-
menta fent broma. Però de seguida es 
posa seriosa: “Mai m’hauria imaginat 
que viuríem una crisi sanitària com 
aquesta. Estic esgotada, estem tots 
esgotats, tant físicament com men-
talment”, reconeix. Thaïs Gutiérrez

Font: Enquesta sobre els usos del temps 
i el confinament. Centre d’Estudis d’Opinió 

/ Gràfic: M. Asín
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Hores setmanals de mitjana dedicades a les tasques domèstiques
Xifres de Catalunya del maig del 2020, en percentatge Dones Homes
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Victoria Medina 
Treballadora de la neteja de l’Hospital de Sant Pau 

 “Sempre hem sigut les últimes de la fila 
i ara, per fi, s’ha valorat la feina que fem” 

Es coneix tots els racons de l’Hospi-
tal de Sant Pau i ha passat per gaire-
bé tots els serveis. A l’hospital és la 
Vicky. Fa vint anys que la Victoria 
Medina, de 65 anys i natural del Pe-
rú, treballa al servei de neteja de 
l’hospital i la pandèmia la va engan-
xar a l’UCI, l’àrea que llavors tenia 

assignada. Recor-
da la por de paci-
ents i professio-
nals aquells pri-
mers dies. No era 
el seu cas. “Jo de-
ia que era molt 
forta i lluitadora i  

que no havíem de tenir por, que ens 
en sortiríem”, assegura Medina, que 
l’últim que s’esperava era entrar a 
l’UCI com a pacient. Durant el pri-
mer confinament, quan tots ens 
vam tancar a casa, ella anava cada 
dia, puntual, al seu lloc de treball, 
considerat essencial. “Hi havia un 
silenci que feia por, les sales d’espe-

ra dels familiars buides, ningú pels 
carrers. Era molt trist. Em queien 
les llàgrimes”. Sempre ha treballat 
al servei de neteja i reconeix que és 
una feina “molt dura” que, amb la 
pandèmia, s’ha agreujat. “Hi ha 
molta feina i triguem molt perquè 
treballem a consciència. La meva 
zona havia d’estar impol·luta i no 
em feia res quedar-me més hores 
perquè tot estigués recollit”. Reco-
neix que és una feina mal pagada 
amb un sou de poc més de 900 euros 
que ella arrodonia fins als 1.100 tre-
ballant caps de setmana i festius. No 
li va faltar material de protecció. 
Treballava molt protegida: amb do-
ble mascareta, doble bata i dos 
guants.  Però, malgrat totes les pre-
caucions, es va contagiar al maig. 
“Tenia tos, em cansava molt, em fal-
tava aire i em feien mal tots els os-
sos, però jo deia: no pot ser, he de 
treballar perquè, si no, no podrem 
pagar el pis”. A casa depenen del seu 
sou. El seu marit està delicat de sa-
lut i els seus dos fills, de 26 i 30 anys, 
viuen amb ells. La Victora Medina 
va ingressar a l’UCI, on va estar se-
dada i intubada. “No em pensava 
que la malaltia m’agafaria tan fort”. 
Només té agraïment per al personal 
que la va atendre, inclòs el de nete-
ja. Nou mesos després encara no 
s’ha recuperat i està de baixa. 
“M’han quedat seqüeles, no puc ca-
minar com abans, em canso molt i 
m’ha canviat la veu”. 

Es queda amb “el reconeixement” 
al personal de neteja però demana 
que això es tradueixi en un augment 
de sou: “Que es reconeguin les com-
panyes que lluiten cada dia”. “La gent 
no ens tenia en compte. Sempre hem 
sigut les últimes de la fila i ara s’ha va-
lorat la feina que fem”. Reivindica: “Si 
no fos per nosaltres, no es podria en-
trar a un quiròfan”. Lara Bonilla

Laura Trigo 
Infermera de l’àrea de vigilància intensiva de l’Hospital Clínic

“M’he tornat més empàtica, he après 
a posar-me en la pell dels pacients” 

CRISTINA CALDERER

Demana que es 
compensi amb un 
augment de sou 
l’esforç que ha fet el 
personal de neteja

“Les infermeres  
som a la primera línia 
de batalla però  
la gent no sap  
el que fem”

CRISTINA CALDERER

Dones en primera línia del coronavirus
No han deixat de treballar des que va començar la pandèmia en professions no només 

feminitzades, sinó també més precaritzades, que amb el covid s’han demostrat essencials
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Activitats de treball domèstic i de cures durant els dies de confinament
Xifres de Catalunya de l’abril del 2020, en percentatge

Fer les tasques de la llar Sí, treballo a distància des de casa únicamentAjudar els fills/es a fer feines escolars

Anar a comprar Tenir cura de persones grans

Tenir cura dels fills/es Cuinar, fer postres

Teletreball durant el confinament
Xifres de Catalunya del maig del 2020, en percentatge

91,4 18,1

52,438,457,4 10,8

30,8 2,8

77,2

69,1

20,9

12,3

9,4

1,2

Dones Homes

8-M: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Júlia Vergara 
Viròloga i investigadora del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’IRTA

“Durant aquest any de feina frenètica a mi em preguntaven què 
feia amb els meus fills, però als meus companys homes no”

“Hi va haver un moment, durant el confinament, que 
només veia els meus fills adormits i llavors quan po-
dia estar amb ells el cap de setmana em deien papa”. 
I és que a l’inici de la pandèmia la Júlia Vergara, de 
36 anys, treballava 14 o 15 hores diàries al Centre de 
Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA, situat al 
campus de Bellaterra, per trobar una vacuna i un trac-
tament per al coronavirus. “Portava des del 2013 in-
vestigant el grup de coronavirus, primer a Alemanya 
i després aquí, però feia sobretot inves-
tigació bàsica –que no vol dir senzilla– 
per saber com era el virus, la seva pato-
logia, la resposta immunitària, etc. Fa 
just un any tot va canviar. Vam veure la 
gravetat del que estava passant i vam dir 
«Ens hi posem!», i vaig passar a fer un ti-
pus de recerca molt més aplicada i a un 
ritme frenètic”, reconeix. Per a ella ha sigut un any 
molt dur però també d’aprenentatge, en què ha con-
firmat que aquesta és la seva vocació. “A mitjans de 
la carrera vaig tenir clar que em volia dedicar a la in-
vestigació perquè un amic meu va morir de càncer”. 
Anys després, està immersa en una investigació que 
pot ajudar a salvar moltes vides però que també ha sig-

nificat moltes renúncies a nivell personal. “Després 
de tot un any sencer m’he adonat que no vull seguir ai-
xí, ara estic intentant compaginar millor la meva vida 
laboral amb la personal. Penso que ja està bé que els 
meus fills hagin vist una mare entregada a la seva fei-
na, amb molta responsabilitat laboral, però ara tinc 
ganes de trobar un equilibri millor”. Ella creu que la 
quantitat de renúncies personals que s’han de fer en 
el món científic pot ser un dels motius pels quals hi ha 

poques dones en els càrrecs de responsa-
bilitat. “A la base n’hi ha moltes, però si 
mires cap a dalt hi ha molts més homes”. 
També apunta cap a la societat i als mit-
jans, que sempre pressionen més les do-
nes. “M’han preguntat molt què feia amb 
els nens mentre treballava tantes hores, 
però als meus companys homes no els hi 

han preguntat mai”. Tot aquest any i l’experiència vis-
cuda li fan tenir, ara, moltes ganes “del que té tothom: 
ganes d’abraçar, de sortir, de veure amics...”, però con-
fia que també vinguin canvis positius: “Espero que hà-
gim après a frenar una mica aquesta bogeria de món 
i a tractar millor el planeta, perquè aquesta seria una 
manera d’evitar més pandèmies”. Thaïs Gutiérrez

CRISTINA CALDERER

PERE VIRGILI

Pràcticament d’un dia per l’altre, la Núria Mora, de 38 anys, 
va haver de reorganitzar l’institut escola que dirigeix per 
adaptar-se a la pandèmia i fer educació a distància. Això re-
queria moltes hores de teletreball i una hiperconnexió 
constant entre reunions, classes i seguiment dels plans 
d’obertura de la conselleria. Però la Núria Mora també és 
mare de tres nens, que llavors tenien 6, 8 i 10 anys i que tam-
bé necessitaven que els seus pares els ajudessin amb les 
activitats escolars. “I  aquí va venir el desajus-
tament, perquè tant el pare de les criatures 
com jo teletreballàvem i fèiem jornada sence-
ra”, recorda la Núria, que, com moltes mares 
durant la pandèmia, ha hagut de fer més ma-
labarismes dels que ja són habituals.  “La me-
va sensació era que estava abandonant els 
meus fills perquè a aquestes edats o hi ets o no 
fan les feines escolars”, diu la Núria, que recorda que els 
nens reclamaven presència i això va fer aflorar el sentiment 
de culpa. “Sentir que no estava present ni acompanyant-los  
em feia sentir malament. I, a sobre, la pressió de les xarxes 
per fer galetes i manualitats! Estava treballant per prepa-
rar una estructura educativa de classes virtuals mentre els 
meus fills eren els que estaven desatesos”. Reconeix que van 

abandonar l’horari ambiciós d’activitats i propostes educa-
tives que s’havien marcat a l’inici del confinament i, com 
moltes famílies, van acceptar que necessitaven fer ús de la 
televisió o la tablet per sobreviure perquè el teletreball amb 
nens a casa no era una conciliació real. “I vam acceptar que 
arribem fins on arribem”. Els dos progenitors van acordar, 
en la mesura del possible, un horari, i mentre un treballa-
va l’altre estava pels nens. El confinament també va pas-

sar factura a la relació de parella: “No estem 
acostumats a conviure amb nosaltres matei-
xos ni amb una altra persona tantes hores al 
dia”, admet.  És conscient que ha sigut una 
afortunada pel fet de tenir feina però està 
convençuda que l’educació presencial és 
“l’única manera de garantir l’equitat”. “Hi ha 
famílies a les quals no hem arribat ni nosal-

tres ni els serveis socials”. El professorat es va bolcar per 
muntar classes virtuals, repartir ordinadors a les famílies 
que ho necessitaven i atendre totes les casuístiques fami-
liars. Creu que “la pandèmia ha posat en valor la necessi-
tat social de l’escola presencial”. “Els pares i mares han fet 
el que han pogut però no són mestres i crec que s’ha posat 
en valor la professió”. Lara Bonilla

Núria Mora 
Professora i directora de l’Institut Escola Catalunya  

 “Vaig sentir que abandonava els meus fills perquè mentre jo 
preparava una estructura de classes virtuals ells estaven desatesos” 

“Encara falten 
dones en el món 
científic, sobretot en 
els càrrecs de 
responsabilitat”

Considera que  
la pandèmia  
ha posat en valor  
la necessitat de 
l’escola presencial
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Persones que han hagut de recórrer a l’ajuda
econòmica familiar segons gènere
Xifres de Catalunya de l’abril del 2020, en percentatge

Dones Homes No binari

54%

1%

45%
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Trucades mitjanes setmanals per violència masclista en l’àmbit familiar
Xifres fins al 28 d’octubre del 2020

Abans del confinament
1 de gener – 10 de març

4

Durant el confinament
11 de març – 5 de maig

14

Durant la desescalada
6 de maig – 14 de juliol

9

Vacances escolars
15 de juliol – 15 de set.

10

Inici del curs escolar
16 de set. – 28 d’oct.

12

8-M: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Montserrat Montrabeta Mensa 
 Coordinadora de Serveis Socials d’Igualada

“Anava per la ciutat amb el mòbil penjat al 
coll i quan tothom era a casa ningú entenia 

que jo estigués voltant pels carrers”

Mal pagades, precàries i infravalo-
rades. És com la Pilar Ceprián asse-
gura que se senten les auxiliars de 
residències, que ella reivindica com 
a auxiliars d’infermeria geriàtri-
ques. “Fem feines que les inferme-
res fan als hospitals”, afirma aques-
ta delegada de CCOO al sector. Re-
corda els primers dies de la pandè-
mia com un “malson” perquè van 
haver de treballar amb el virus cir-
culant pels centres i sense poder 
disposar de bons equips de protec-
ció. Dies de por per encomanar “els 
que deixaves a casa i els avis de la re-
sidència” i de molta “tristor i ràbia” 
per tantes i tantes morts. “Hem vis-
cut molts dols en pocs dies, per resi-
dents que portaves molts anys cui-
dant, i a això no t’hi acostumes”, 
afirma. 

L’estrès de la situació va poder 
amb ella i va acabar amb una baixa 
per l’ansietat que li provocava la 
magnitud de tanta tragèdia. Confes-
sa que, un any després, ni ella ni les 
seves companyes són les mateixes. 
Anímicament encara arrosseguen 
la càrrega emocional, i en moltes 
treballadores s’han agreujat els 
mals d’esquena i altres mals profes-
sionals. “Jo ja no tinc la fortalesa 
que tenia abans de tot això”, diu. 

El sector d’auxiliars fa anys que 
batalla per la millora de les condi-
cions i un conveni català que tot just 
ara s’ha firmat. Ceprián calcula que 
el 90% de les plantilles estan forma-
des per dones, “i la majoria, estran-
geres i amb famílies monomaren-
tals”, factors que les obliguen a ha-
ver de buscar més d’una feina i gai-
rebé a qualsevol preu per arribar a 
final de mes. “Amb 927 euros bruts 
difícilment es manté una casa”, 
apunta, i això dificulta encara més 
la sempre complicada conciliació. 

Durant els pri-
mers mesos, en 
què les residències 
van acaparar focus, 
Ceprián diu que el 
sector va confiar 
que se solucionari-
en problemes de 
precarietat i reconeixement, però, 
passat el temps, ja s’han adonat que 
estan “soles”, i fins i tot pitjor, perquè 
“les patronals s’han acostumat a la 
disponibilitat horària”. “Hem estat a 
primera línia però sense aplaudi-
ments –reflexiona–. Però més que 
aplaudiments volem que ens deixin 
de considerar minyones, perquè som 
professionals amb formació i voca-
ció”. Marta Rodríguez Carrera

Igualada va ser la primera trinxera 
del coronavirus a Catalunya. Poc 
abans que es decretés l’estat d’alar-
ma, el Govern ordenava el tanca-
ment perimetral de la conca d’Òde-
na. El primer impacte del xoc va du-
rar poc perquè l’emergència de la si-
tuació va obligar a la mobilització 
immediata, recorda la Montserrat 
Montrabeta Mensa. Com a coordi-

nadora dels Ser-
veis Socials de 
l ’ A j u n t a m e n t  
d’Igualada, es va 
posar a treballar 
des de la primera 
nit i en primera lí-
nia, amb policies i 
sanitaris, al cos-

tat de l’alcalde. “A les reunions 
d’emergències tot eren homes 
menys jo”, diu. Com tots els serveis 
socials, el seu departament està 
molt feminitzat: 30 dones i només 2 
homes, i en tota la pandèmia les ofi-
cines s’han mantingut obertes, 
conscients que no podien fiar-ho tot 
a web i telèfon. Internament es van 
organitzar per garantir un servei de 
mínims presencials, sempre –afir-
ma– tenint en compte qui podia 
combinar-s’ho amb els fills o amb 

altres càrregues familiars. Així, no 
van sorgir grans problemes i tot-
hom va poder conciliar, si bé els ho-
raris s’allargaven per no deixar nin-
gú sense resposta a les demandes 
d’ajuda. “Tothom va estar a l’altu-
ra i vam ser un autèntic servei pú-
blic”, insisteix aquesta treballadora 
social amb més de tres dècades d’ex-
periència, que subratlla l’excepcio-
nalitat de la situació. El nombre 
d’usuaris del banc d’aliments del 
municipi s’ha triplicat, per exemple. 

“Jo anava per Igualada amb el 
mòbil penjat al coll i, quan tothom 
era a casa i als carrers només se sen-
tien les sirenes, ningú entenia que 
jo anés d’aquí cap allà si no era sani-
tària”, explica. Sobretot en els pri-
mers dies hi havia por i respecte 
“per no ocasionar cap brot” en el 
contacte amb els usuaris i, un any 
després, hi ha un “esgotament” ge-
neral per arribar a tot arreu i tam-
bé per “rebre les queixes de la gent 
que està enfadada amb el sistema”, 
indica. Confia que la pandèmia ser-
veixi per reivindicar uns serveis so-
cials universals que no s’identifiquin 
només amb la pobresa: “Existim, hi 
som sempre per ajudar les perso-
nes”. M.R.C.

Pilar Ceprián 
Auxiliar de geriatria

“Volem que ens deixin de considerar com 
les minyones de les residències perquè som 

professionals formades i amb vocació” 

FRANCESC MELCION

Els serveis socials 
estan feminitzats, i 
han estat oberts per 
cobrir les necessitats 
més bàsiques

PERE TORDERA

“Reivindico que 
se’ns reconegui 

perquè fem feines 
que les infermeres 

fan als hospitals”
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Font: Informe sobre la situació de covid  -19 en personal sanitari a Espanya.
Ministeri de Salut, Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica d’Espanya (RENAVE)

Dones Homes

8.452
24%

27.092
75%

24%

76%

24%

76%

Personal del sector de la salut
contagiat per el covid-19
Xifres d’Espanya del maig del 2020

Membres del Comitè d’Emergència de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
pel covid-19

Persones que apareixen als principals
mitjans de comunicació per parlar
del covid-19TOTAL

35.544  

8-M: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Cristina Carrera Garcés 
Perruquera

“He patit molta angoixa: jo soc el 100% dels meus ingressos”
La Cristina troba a faltar els dos petons amb què algu-
nes clientes de tota la vida s’acomiadaven cada setma-
na quan sortien de la perruqueria abans que es desen-
cadenés la pandèmia. Per a moltes d’elles, ja grans, 
l’estona a l’assecador mentre li expliquen qualsevol 
anècdota no és només una cita per arreglar-se els ca-
bells, sinó una activitat que les manté actives, una 
oportunitat de socialitzar-se. El covid va tallar-ho en 
sec i a moltes, diu, el període de confina-
ment els va passar factura física i emoci-
onal. N’hi ha que encara arrosseguen la 
por al virus i d’altres que pateixen la frus-
tració de no poder gaudir com abans dels 
nets i ho comparteixen mentre ella treba-
lla ara amb els guants i la mascareta: “Les 
perruqueres no només pentinem, també 
acompanyem, escoltem, animem”, des-
criu sobre el vincle que ha establert després de més de 
20 anys treballant al mateix barri de Rubí. 

La irrupció de la pandèmia l’ha abocat als mesos 
“més caòtics” que ha viscut mai. Patint pel tancament 
forçat del negoci el març de l’any passat, patint per-
què després els van deixar obrir com a sector essenci-
al però no hi havia material de protecció. “Obrir a quin 
cost? Amb quins riscos?” Ella va tancar del 14 de març 
amb el decret de l’estat d’alarma fins al 4 de maig per 

protegir-se i protegir la clientela. “Alguns em van tru-
car per anar a pentinar a domicili i jo els deia «No vaig 
a veure la meva mare de 81 anys que viu sola i vol que 
vingui a casa seva? I si el contagio?»” “He patit mol-
ta angoixa, jo soc el 100% dels meus ingressos”, expli-
ca, i confessa que els dos mesos que va passar con-
finada sola a casa (la seva filla era amb el pare) l’amo-
ïnava pensar on aniria amb 55 anys a treballar si ha-

via de tancar el negoci i seguir pagant la 
hipoteca. 

La reobertura al maig va arribar com 
un cert bàlsam, retrobar les cares cone-
gudes, però també amb l’evidència d’una 
nova normalitat molt complicada. “Les 
jornades amb la pandèmia s’han tornat 
més dures i llargues”, diu, i enumera que 
les restriccions (com l’aforament) i les 

tasques de desinfecció obliguen a treballar més per-
què ho fa tot ella. També ha de recuperar els mesos 
en què no va ingressar res. Enmig de tot, els costos 
han crescut amb la compra de mampares o tot el ma-
terial d’un sol ús. “Si almenys ens abaixessin l’IVA i 
el govern fos coherent: ¿som essencials o no?”, rei-
vindica. El 2021, però, no albira treva ni recuperar 
la vida d’abans. “Ha començat fatal, ja veurem si amb 
la vacuna…” Elena Freixa

FERRAN FORNÉ

TONI VILCHES

El plor que menciona la Sílvia repetidament durant la 
conversa és un plor nou. És un plor rabiós, de cansa-
ment extrem, de tristesa absoluta pel món que estàs 
sostenint i que alhora veus que cau inevitablement. Es 
podria anomenar plor pandèmic en honor a totes aque-
lles treballadores que l’han patit en primera línia del 
covid aquest últim any. “Plores amb les companyes al 
magatzem del supermercat, al telèfon amb les perso-
nes que t’estimen, també sola al cotxe de camí a casa 
quan s’acaba el torn”, diu la Sílvia, que és directora d’un 
súper de Banyoles i fa una lectura negati-
va de la vivència col·lectiva que ha suposat 
la pandèmia. 

Ella, malgrat que assegura que se sent 
“orgullosíssima” del paper que ha tingut el 
seu gremi aquest últim any, considera que 
la posició que ha ocupat durant la pandè-
mia li ha corroborat que les persones som 
“egoistes” i sovint “patètiques”. “En els pitjors mo-
ments vaig arribar a sentir que hi havia clients del su-
permercat que pensaven que la nostra vida no era tan 
important com la seva: gent que es tirava a sobre dels 
palets amb el gènere per col·locar, gent que se’ns quei-
xava per tonteries, gent que s’enfadava si fèiem passar 
al davant la gent gran... No sé què es pensen: en un sú-

per hi ha gent interessant, culta i amb estudis”. Arran 
de la pandèmia, ara, a part del telèfon que ja tenien a 
la feina per denunciar violències de gènere, també te-
nen línia directa per avisar de problemes de salut men-
tal: “Sort n’hem tingut de les companyes, que són com 
germanes, i dels clients que agraeixen la feina”. 

Quan li preguntem per les renúncies que li ha com-
portat la vivència d’aquest any des d’aquesta posició, 
a la Sílvia ràpidament li surten dos noms: la Raquel i 
el François. Ella és la filla gran, també està en prime-

ra línia, en una farmàcia, i la té lluny de ca-
sa. Ell, la seva parella, és professor de se-
cundària a l’altre cantó de la frontera del 
Pertús. “Sort de la petita, l’Elena, que es-
tudia a distància, i les companyes de la fei-
na; m’imagino sola a casa aquests mesos 
i m’agafa de tot”, reconeix.  

De problemes econòmics no n’ha tin-
gut –“Em sento molt privilegiada, malgrat tot”– i, a més, 
l’empresa els ha ofert dos incentius econòmics, a part 
dels plusos per vendes. Ara la Sílvia espera, això sí, que 
el focus que va recaure en elles durant els mesos més 
foscos reaparegui en les reunions sobre els plans de va-
cunació: “És una vergonya que no siguem les següents 
de la llista”. Laia Seró Moreno

Sílvia C.V. 
Directora d’un supermercat de Banyoles

“És vergonyós que no siguem les següents de la llista per vacunar-nos”

“Les perruqueres 
no només  
pentinem, també 
acompanyem, 
escoltem, animem”

“Sort de les 
companyes, que ara 
són com germanes, 
i dels clients que ens 
han agraït la feina” 



17ara  DIUMENGE, 7 DE MARÇ DEL 2021  
  PUBLICITAT



18 DIUMENGE, 7 DE MARÇ DEL 2021 ara   

Què opinen els exconsellers del debat que es planteja als Mossos enmig de les negociacions?

Política
SEGURETAT

Set anys sense pilotes de goma als 
Mossos però amb deures pendents

mació continuada i una millora de 
les condicions dels agents. A l’hora 
de la veritat, però, el compliment de 
les demandes ha sigut parcial. El 
conseller d’Interior entre el 2012 i 
el 2015 va ser Ramon Espadaler. Ell 
admet que “moltes coses han que-
dat al tinter”. Des de renovar els cas-
cos fins a millorar els uniformes. De 
fet, les equipacions de les unitats 
ARRO no es van perfeccionar fins al 
2019, quan uns agents van resultar 
ferits en les protestes postsentència 
per no portar protegits els braços 
igual que la Brimo. L’última evidèn-
cia és de fa tres setmanes, quan en 
l’assalt a la comissaria de Vic els  
uniformes antiavalots que es van 
utilitzar eren dels anys 90. 

Ho resumeix Jaume Bosch, re-
presentant d’ICV en la comissió: 
“Més que un nou debat, el que s’ha 
de fer és complir totes les conclusi-
ons del 2013”, començant per l’in-
forme que havia de presentar el Go-
vern al Parlament en un termini de 
quatre mesos sobre els protocols de 
formació dels agents, que Ferran 
Pedret –diputat del PSC en aquella 
comissió– diu que no ha vist “mai”, 
i acabant per dotar els antiavalots 
de més tecnologia, un fet que Matí-
as Alonso, de Cs, afirma que “està 
per fer”. Interior admet que queden 
tasques pendents, tot i reforçar les 
unitats amb més càmeres. La sensa-
ció d’alguns membres de la comis-
sió és que la prohibició de les pilotes 
de goma va portar a pensar que “ja 
s’havia fet la feina”, en paraules de 
Pere Calbó, exdiputat del PP. Un 
exemple és la llei de l’espai públic, 
que no es va portar a terme. “Què 
han fet aquests set anys els conse-

El debat sobre el model d’ordre públic reneix tot i haver-se tractat extensament al Parlament el 2013

L’impacte d’una pilota de goma dis-
parada per un mosso d’esquadra va 
provocar que Ester Quintana per-
dés un ull en la vaga general del 
2012. Ella es va convertir en el sím-
bol per acabar amb aquests projec-
tils i el seu cas va marcar un punt 
d’inflexió també en la gestió de l’or-
dre públic a Catalunya. El debat va 
entrar al Parlament el 2013 a través 
de la “comissió d’estudi dels models 
de seguretat i ordre públic i de l’ús 
de material antiavalots en esdeve-
niments de masses”. Un títol que bé 
podria servir ara per abordar  un de-
bat pràcticament calcat sorgit des-
prés de les protestes contra la sen-
tència de l’1-O i dels aldarulls re-
cents com a resposta a l’empresona-
ment del raper Pablo Hasél. 

L’ARA ha parlat vuit anys des-
prés amb els diputats que van for-
mar part d’aquella comissió i també 
amb els consellers d’Interior, direc-
tors dels Mossos i agents. Tots coin-
cideixen en celebrar que s’impulsés 
una reforma, però remarquen que 
no s’han completat les 48 conclusi-
ons acordades per la majoria. 

01 
El foam com a substitut però 
amb promeses incomplertes 

Després d’aquella comissió, el foam 
va obrir-se pas, però també es va de-
finir un nou estil d’ordre públic. Es 
demanava que el cos passés de ser 
“reactiu” a “preventiu”, posava la 
mediació com a base, exigia una for-

BARCELONA
CESC MAIDEU / PAU ESPARCH

llers?”, es pregunta Celestino Cor-
bacho, president de la comissió. Els 
consellers s’escuden en les limitaci-
ons pressupostàries. 

Espadaler recorda que va priorit-
zar la compra d’armilles antibales 
pel risc jihadista, es va posar a punt 
el canó d’aigua i es va crear el núme-
ro d’operatiu policial (NOP). El se-
güent conseller d’Interior va ser 
Jordi Jané (2015-207), que explica 
que es va centrar en revertir la fal-
ta de promocions de mossos –no 
n’hi havia cap des del 2012– i de ma-
terials. “Es van fer inversions im-
portants, que mai són prou”, admet.  

El va succeir Joaquim Forn du-
rant pocs mesos, fins que va ser ces-
sat pel 155. Ell també reconeix que 
la situació pressupostària és “molt 
complicada”. El següent titular 
d’Interior, Miquel Buch, insisteix i 
recorda que l’Estat no permet am-
pliar plantilles. “Vam fer dues pro-
mocions amb 1.500 nous mossos 
utilitzant la taxa de reposició”, és a 
dir, agafant places d’altres departa-
ments. Buch afegeix que hi ha 
“pocs” agents antiavalots, 500 a la 
Brimo i 1.000 a l’ARRO –sense que 
l’ordre públic en sigui l’especialitat. 

Des dels sindicats dels Mossos 
troben a faltar eines “per mantenir 
la distància quan es llança de tot”. El 
portaveu de Fepol, Toni Castejón, 
remarca que aquesta ja va ser la con-
clusió del 2019 malgrat que la poli-
cia “no s’ha dotat de res més”. El 
portaveu d’Uspac, Albert Palacio, 
afegeix que l’ordre públic “ha de te-
nir unes eines que no siguin el cos 
a cos”. La cúpula dels Mossos, que 
ha vist que falten recursos com ara 
porres, escuts i cascs, s’ha volgut 

allunyar del debat, però ha insistit 
que “s’adaptaran” a la decisió que 
prengui el Parlament. 

02 
Una falta d’eines en què cal 

revisar l’ús que se’n fa 
La CUP, el PSC i ICV ja van exigir el 
2013 que se suprimís el foam, tal 
com es va tornar a plantejar sense 
èxit al Parlament l’octubre del 2019. 
Ara s’ha tornat a qüestionar perquè 
tot indica que, en la primera nit de 
protestes per Hasél, es va rebentar 
l’ull d’una manifestant amb el foam. 
Jaume Bosch descriu que el 2013 
els que estaven en contra del fo-
am tenien un problema: no po-
dien presentar una “alternati-
va”. De fet, les pilotes de go-
ma –apunta Espadaler– 
eren més “efectives” per dis-
soldre manifestacions. L’ex-
conseller no demana que 
tornin, però sí que recalca 
en què el foam no és la solu-
ció. De fet, no té la mateixa 
funció, ja que no serveix 
per dispersar sinó per diri-
gir-lo directament a una 
persona sense apuntar a 
cap zona vital, com van 
recordar Amnistia Inter-
nacional i Irídia, després 
que les dues primeres 
nits d’aldarulls en su-
port a Hasél es disa-
pressin 420 projectils. 

L’actual director ge-
neral dels Mossos, Pere 
Ferrer, explica que, a part 
del foam, el canó d’aigua i el 
gas pebre, la policia també té 

Miquel Buch 
EXCONSELLER D’INTERIOR (2018-2020)

“Si el que vols és fer molt 
soroll, no trobar cap solució 
adequada i imposar la teva 
voluntat, ara és el moment”

Quim Forn  
EXCONSELLER D’INTERIOR (2017)

“Em sorprèn que fem un 
discurs tan frívol, perquè 
l’Estat estaria encantat 
d’adquirir les competències”

Jordi Jané  
EXCONSELLER D’INTERIOR (2015-2017)

“Tot s’ha de poder debatre, però no hem de 
politizar els Mossos. És un personal al servei de 
la seguretat del país, s’ha de sentir emparat pel 
seu Govern i no han de quedar fora del debat”

Ramon Espadaler  
EXCONSELLER D’INTERIOR (2012-2015)

“Molesta als policies que siguin 
una moneda de canvi i que es 
qüestioni amb frivolitat 
qüestions complexes”

Alternativa 
Des del 2014 
no s’ha trobat 
un substitut 
al foam, que 
no és una eina 
de dispersió

Compliment 
Part de les 
conclusions 
de la comissió 
del 2013 no 
s’han dut a 
terme
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El PP va cessar ahir el vicesecretari de comunicació, Albert Fernández 
Saltiveri, arran de la denúncia per presumptes maltractaments que va 
presentar la presidenta de Noves Generacions, Irene Pardo. Tal com 
va avançar l’ARA divendres, la denúncia contra Saltiveri es va 

presentar dilluns per un delicte de lesions en l’àmbit de la violència de 
gènere. El partit va tenir constància de la denúncia i va decidir obrir-li 
expedient. No va ser fins ahir, després que aquest diari destapés el cas, 
que els conservadors van apartar-lo de totes les funcions del partit. 

EL PP CESSA UN 
CÀRREC PER 
MALTRACTAMENTS

l’àrea de mediació, l’intendent Xa-
vi Pastor, va passar a cap de la Brimo 
–on continua–. Però Buch avisa que 
la realitat dels manifestants “ha 
canviat”  perquè “busquen el cos a 
cos”. El conseller d’Interior, Miquel 
Sàmper, ha alertat aquesta setmana 
que en les protestes de Hasél “ha es-
tat impossible mediar” per la falta 
d’interlocutors i ha qualificat l’atac 
a la comissaria de Vic com “l’episo-
di més violent” de les últimes tres 
setmanes. Tot i això, Trapero des-
carta bunqueritzar les comissaries, 
amb part de la façana de vidre, per 
mantenir el model de proximitat. 

03 
Més transparència i un debat 

que sigui al Parlament 
Des de l’auditoria que Buch va pre-
sentar l’any passat per les protestes 
postsentència, Ferrer explica que 
s’han millorat les equipacions, s’ha 
escurçat el número d’identificació  
–i s’ha incorporat també a la part de 
davant i al casc– i tenen més siste-
mes de transmissió d’imatges, com 
uns drons que s’han fet servir les úl-
times setmanes. Pel que fa a l’anun-
ci de ser més transparents en les in-
vestigacions per mala praxi, Ferrer 
diu que la memòria d’Interior in-
corporarà el balanç de la Divisió 
d’Afers Interns (DAI) i que es faran 
públics els protocols d’ús de les ei-
nes d’ordre públic. L’antecessor de 
Ferrer, l’exdirector general dels 
Mossos Andreu Joan Martínez, 
proposa crear una comissió de 
transparència –un òrgan indepen-
dent– participada per la policia, 
persones de prestigi i entitats de 
drets civils per analitzar actuacions: 
“S’ha de fer compatible el règim dis-
ciplinari amb corregir la praxi i la 
rendició de comptes”. 

Fa set anys, el debat per repensar 
l’ordre públic va ser al Parlament i 
ara està sent protagonista en unes 
negociacions per a la investidura. I 
com ho viu el cos? Responsables co-
neixedors dels Mossos diuen que, 
tot i ser conscients que són una po-
licia governativa, es rep amb perple-
xitat i preocupació. De moment, el 
debat ha pivotat sobre la dissolució 
de la Brimo i la moratòria del foam. 
Els exconsellers lamenten les for-
mes i el contingut: “Si vols fer soroll 
i no trobar cap solució adequada, 
ara és el moment”, apunta Buch. “La 
policia no pot ser una moneda de 
canvi”, critica Espadaler. “Els Mos-
sos no poden quedar fora del debat”, 
demana Jané. “No és el moment, 
s’improvisa molt i he sentit verita-
bles bestieses”, afirma Forn. David 
Fernàndez admet que ara no ho dis-
cutiria: “L’element central ha de ser 
el rescat social”. Igual que Sàmper 
i els membres de la comissió del 
2013, coincideixen en dir que aquest 
debat hauria de ser al Parlament. 
Però hi ha un consens en afirmar 
que s’ha de començar a recuperar el 
que s’ha deixat pel camí i que no es 
poden posar en risc les competènci-
es que tenen els Mossos.e

la porra, les salves –que fan soroll 
per dispersar– i els missatges de so, 
i es plantegen altres eines, com les 
xarxes de contenció: “El criteri per 
utilitzar-les el fixa el comandament 
policial”. Sobre el gas lacrimogen, el 
director general dels Mossos entre 
2012 i 2014, Manel Prat, diu que ge-
nera “moltes controvèrsies, perquè 
la gent s’ofega i queda atordida”. Pel 
que fa al gas pebre, quan Interior va 
dir el 2019 que es plantejava fer-lo 
servir, l’anunci va causar moltes dis-
crepàncies polítiques, fins i tot dins 
de JxCat, el partit que gestiona el de-
partament. Sobre el canó d’aigua, 
Prat diu que té poca “autonomia” 
d’aigua i de mobilitat. Del seu ús el 
2019 a Urquinaona, Buch matisa que 
va ser “per superar les barricades”. 

Però si en alguna cosa coincidei-
xen tots els exconsellers i exdirec-
tors és en l’èxit de l’aposta per la me-
diació. Prat, que va ser qui va mun-
tar la unitat de mediació, diu que 
“ràpidament es va guanyar un pres-
tigi”. Tot i els recels, l’exconseller 
Jané explica que una de les seves 
primeres experiències la va viure en 
un tall de vies del tren, quan el lla-
vors comissari en cap Josep Lluís 
Trapero li va defensar la mediació 
“per aconseguir una sortida acorda-
da”. “Va ser un assaig-error cons-
tant. Mediaves i la Brimo no com-
plia”, explica David Fernàndez, ex-
diputat de la CUP a la comissió del 
2013. Segons ell, ha deixat de funci-
onar des del 2017, i això ha tornat a 
posar en primer pla reivindicacions 
com dissoldre la Brimo –sense re-
nunciar a tenir antiavalots– perquè 
creu que està “sobredimensionada”. 

Per a Gemma Calvet, exdiputada 
d’ERC a la comissió, que l’Audièn-
cia Nacional inclogués la mediació 
com un dels arguments per absol-

dre la cúpula dels mossos “assen-
ta” les conclusions del 

2013. Lluís Guinó, re-
presentant de CiU a 

la comissió, coin-
cideix que el futur 
passa per la medi-
ació. 

En l’etapa de 
Buch, el que havia 
sigut el cap de 
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vern, el cert és que internament tots 
dos es preparen per col·locar les se-
ves peces en el tauler de joc. Per la 
part dels republicans, amb la presi-
dència de Pere Aragonès hi van as-
sociades almenys dues àrees noves 
amb rang de conselleria: la de femi-
nismes, que en campanya ha pro-
mogut Jenn Díaz –la qual compliria 
el perfil per ocupar-la–, i la de can-
vi climàtic. 

Cares actuals i nous perfils 
En funció de com es reparteixin els 
departaments, hi ha un nom que 
apareix amb força si ERC s’acaba 
quedant Interior: l’actual conselle-
ra de Justícia, Ester Capella, tot i 
que no es descarta un perfil inde-
pendent per la complexitat del de-
partament. Un altre dirigent que 
també té possibilitats de repetir és 
la consellera d’Agricultura, Teresa 
Jordà, i l’actual titular d’Exteriors, 
Bernat Solé, encara que no sigui 
amb la mateixa cartera. Tot i això, hi 
ha dubtes jurídics perquè Solé està 
inhabilitat per la seva participació 
en l’1-O com a alcalde d’Agramunt: 
la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia li ha permès mantenir el  
càrrec, però no és tan evident que 

se’l pugui tornar a nomenar. Qui 
també es pot trobar amb una situa-
ció jurídica complicada en els pro-
pers mesos és l’actual president del 
Parlament, Roger Torrent, que faria 
el salt per primer cop a l’executiu. 
La Fiscalia ha presentat una quere-
lla per desobediència contra la me-
sa que, si l’admeten els tribunals, 
podria comportar una inhabilitació 
que arribaria a mitja legislatura. En 
tot cas, seria una cara nova d’ERC a 
l’executiu, que se sumaria a la de 
Laura Vilagrà. En canvi, qui té 
menys números de ser-hi són els 
consellers Chakir El Homrani, pels 
problemes acumulats durant la 
pandèmia; Alba Vergés, si JxCat 
s’acaba quedant Salut, i Josep Bar-
galló, que ja té una llarga trajectòria.  

Pel que fa a Junts, el primer que 
cal resoldre és el futur de Laura Bor-
ràs. La candidata medita si optar a la 
presidència del Parlament o prefe-
reix la vicepresidència del Govern 
amb una cartera que no sigui econò-
mica. En funció d’això es comença-
ran a ordenar la resta de peces. Tot 
i que el partit insisteix que no ha 
tractat encara oficialment els noms 
de l’executiu, el retorn d’Elsa Arta-
di, que ara és cap de files a Barcelo-

na, pren força: en cas que Borràs op-
ti pel Parlament, podria ser la nú-
mero dos d’Aragonès com a vicepre-
sidenta econòmica, i si Borràs es de-
canta pel Govern, podria ser igual-
ment consellera d’Economia.  

En relació a la resta de departa-
ments, el conseller d’Empresa, Ra-
mon Tremosa, i el titular de Políti-
ques Digitals, Jordi Puigneró, són 
dos valors cotitzats per Waterloo 
que tenen números de seguir. Ara 
bé, si Junts no pogués retenir Em-
presa i desaparegués Polítiques Di-
gitals, necessitarien un encaix dife-
rent. Al seu torn, Damià Calvet, mà 
dreta de Josep Rull, tindria opcions 
de seguir en la mateixa conselleria 
de Territori si en la negociació amb 
ERC acordessin trossejar el depar-
tament per separar-ne l’àrea de can-
vi climàtic. Qui ho tindria més com-
plicat per continuar seria Meritxell 
Budó (Presidència) o Àngels Ponsa 
(Cultura), mentre que Lourdes Ciu-
ró, exdiputada al Congrés, podria ir-
rompre com a nou perfil.  

La conselleria amb més preten-
dents si passa a Junts és Justícia, on 
s’hi perfila Miquel Sàmper (Interi-
or) o l’advocat Jaume Alonso Cue-
villas, proper a Borràs. També té nú-
meros de tenir un lloc en el futur 
Govern el vicepresident del partit, 
Josep Rius. Hi ha qui el situa a Exte-
riors i Relacions Institucionals, ja 
que també seria un lloc on interlo-
cutaria amb l’exili. I, finalment, en 
funció de com quedi el grup al Par-
lament, hi ha dos noms que podrien 
substituir consellers actuals: Albert 
Batet i Gemma Geis. L’expresident 
de la Cambra de Comerç, Joan Can-
dell, en canvi, s’ha autodescartat si 
JxCat accepta “l’agenda” d’ERC. 

Un cop es constitueixi la cambra 
catalana, l’elefant del qual ningú 
parla passarà a ser el primer punt de 
l’ordre del dia.e 

Les peces del  
futur Govern,  

l’altre debat pendent
Esquerra demana a JxCat, la CUP i els comuns 
aparcar els “egoismes” per fer un executiu ràpid

Possibilitat  
Torrent  
i Vilagrà  
es perfilen  
com a nous 
consellers 
d’Esquerra

Escenari 
De JxCat, 
Artadi té 
opcions de 
tornar al 
Govern i Rius 
d’entrar-hi 

ESCENARI POSTELECTORAL

En la negociació sobre la investidu-
ra de Pere Aragonès hi ha un elefant 
del qual ningú parla, però tothom 
sap que hi és: el futur repartiment 
del Govern. Esquerra i Junts per 
Catalunya van començar les con-
verses –ja fa més de dues setmanes– 
intentant buscar una estratègia co-
muna per a aquesta legislatura i 
abordaran el repartiment de càrrecs 
de l’executiu un cop superada la 
prova de foc de la constitució de la 
mesa del Parlament el dia 12 de 
març. La CUP, al seu torn, encara no 
ha decidit si vol implicar-se en la go-
vernabilitat assumint conselleries, 
i els comuns mantenen la negativa a 
implicar-se en un Govern on hi ha-
gi Junts (i viceversa).  

En funció de com acabi el debat 
intern dels cupaires, doncs, hi pot 
haver un govern de fins a tres for-
macions o altre cop de dues, d’ERC 
i Junts, amb un repartiment de con-
selleries diferent de l’actual. Els so-
cis de l’executiu encara no han co-
mençat a parlar de la distribució de 
conselleries i això genera malestar 
en les files republicanes, que ahir 
van redoblar la pressió perquè es fa-
ci govern. En el marc del consell na-
cional, el vicepresident Pere Arago-
nès va urgir Junts i la CUP a posar-
se d’acord amb celeritat per fer un 
govern “sòlid” i “durador”, a més de 
tornar a estendre la mà als comuns. 
El també aspirant a president va de-
manar parlar ja de tots els àmbits 
per accelerar la negociació, i Oriol 
Junqueras, president del partit, va 
reclamar aparcar “temptacions ego-
istes” per forjar ja l’executiu, un 
missatge implícit contra els partits 
sobiranistes. Si bé ERC i Junts en-
cara no han obert el meló del Go-

BARCELONA
NÚRIA ORRIOLS / QUIM BERTOMEU

Imatge recent d’una reunió del consell executiu al Palau de la Generalitat. JORDI BEDMAR / GOVERN
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El president del PDECat, David Bonvehí, en 
una imatge recent. ACN  

El PDECat decidirà 
el seu futur en un 

congrés abans del juny

Moviments al Partit Demòcrata: el president 
del PDECat, David Bonvehí, va anunciar ahir 
al consell nacional la convocatòria d’un con-
grés abans de l’1 de juny per dirimir el futur 
de la formació. Després de quedar fora del Par-
lament el 14-F, el PDECat ha de decidir si ti-
ra endavant el projecte (i com), a més d’apos-
tar, segons Bonvehí, per “noves mirades”. 
¿Significa això que l’actual president no con-
tinuarà? El seu entorn afirma que encara no ha 
decidit si es presentarà a la reelecció, però di-
versos dirigents ja assumeixen que a partir del 
congrés farà un pas al costat i donarà suport 
a nous lideratges, entre els quals la candida-
ta el 14-F, Àngels Chacón. En roda de prem-
sa, el portaveu del PDECat, Marc Solsona, va 
assegurar que els quadres del partit havien fet 
“autocrítica”, però estaven disposats a seguir.  

Distància amb Mas 
Una de les absències destacades ahir al consell 
nacional va ser la de l’expresident Artur Mas, 
que després del 14-F va apostar per la “recon-
ciliació” amb JxCat. Solsona va mostrar “res-
pecte” per la seva opinió, però va evitar sumar-
se a la petició de l’expresident. El que sí que 
es planteja el PDECat, segons fonts del consell 
nacional, és forjar aliances de cara a les elecci-
ons municipals –tenen prop de 300 alcaldes 
que no volen perdre la reelecció–. Ara bé, de 
moment no és clar quins serien els seus aliats 
potencials.e

BARCELONA
N.O.G

Iceta entronitza Illa com a “líder” 
del PSC i descarta la bicefàlia

a més de defensar que són “nous 
temps polítics” per a Catalunya. 
Segons el PSC, malgrat que l’inde-
pendentisme hagi superat el 50% 
dels vots per primer cop, els cata-
lans han posat punt final al Procés. 
“Hi ha el dret a deixar enrere deu 
anys de degradació institucional 
[...]. Hem de garantir que les ins-
titucions treballin per a tots els ca-
talans amb respecte al marc de 
convivència”, va assegurar. Per a 
Salvador Illa cal “estabilitat” i 
“tranquil·litat amb un horitzó pre-
visible” per “garantir una sortida a 
la crisi sanitària”, la qual cosa creu 
que no pot garantir un govern de 
les forces independentistes.  

En tot cas, si el líder socialista es 
pot presentar o no a la investidura 
dependrà de si és el candidat amb 
més opcions de reunir la majoria 
durant la ronda de contactes que fa-
ci el pròxim president o pròxima 
presidenta del Parlament, que s’ha 

d’escollir en la sessió constitutiva de 
la cambra aquest 12 de març. Ho té 
difícil si els independentistes arri-
ben a un acord per formar la mesa, 
ja que sumen fins a 74 diputats: vol-
drà dir que han superat el primer es-
cull per a la investidura i que el més 
probable és que Aragonès pugui 
presentar-se al debat per ser esco-
llit. Tanmateix, ahir el PSC va insis-
tir també en la seva candidata a la 
presidència del Parlament, Eva 
Granados, que podria aconseguir el 
càrrec si Esquerra i Junts no es po-
sessin d’acord per votar el mateix 
candidat. 

Crítiques al Govern 
L’exministre de Sanitat també es va 
abonar a les crítiques al Govern per 
dues qüestions d’actualitat: per la 
seva actuació, a parer seu, poc “con-
tundent” davant dels aldarulls con-
tra l’empresonament de Pablo Ha-
sél, i per la plantada de l’executiu al 
rei Felip VI divendres en l’acte de 
la Seat. “Els conflictes es gestionen, 
però la violència s’erradica”, va dir 
sobre les protestes. Per a Salvador 
Illa la plantada al monarca forma 
part d’una “política d’escenificació 
estèril” que només perjudica la 
“imatge” de Catalunya.e

El primer secretari del PSC i ministre, Miquel Iceta, ahir amb el 
candidat socialista, Salvador Illa, al consell nacional. A. DALMAU / EFE

El candidat socialista insisteix que es presentarà a la investidura

Un dels dubtes que quedava al PSC 
després del salt de Salvador Illa a la 
política catalana era quin seria el 
paper del primer secretari del par-
tit i ara també ministre, Miquel Ice-
ta. En definitiva, qui seria el que 
portaria la batuta dels socialistes un 
cop ja passades les eleccions. Doncs 
bé, ahir, després del consell nacio-
nal del partit, Iceta va esvair els dub-
tes i va deixar clar que Illa serà l’únic 
“líder” que pilotarà la formació a 
Catalunya. Descartava així una bi-
cefàlia en el lideratge.  

“Només hi ha un líder: Salvador 
Illa. Salvador, ets la persona que li-
dera el projecte, la que va davant 
de la resta”, va indicar amb vehe-
mència Miquel Iceta en la seva in-
tervenció davant el consell nacio-
nal del PSC, recollida per Efe. 
D’aquesta manera, l’actual minis-
tre de Política Territorial es man-
tindrà com a primer secretari dels 
socialistes fins que no diguin el 
contrari les bases del PSC, però no 
exercirà de número u. Serà Illa qui 
ho farà des del Parlament de Ca-
talunya després d’haver quedat 
primer a les eleccions del 14 de fe-
brer, malgrat que el més probable 
és que acabi sent el cap de l’oposi-
ció si els independentistes es po-
sen d’acord per fer president Pere 
Aragonès (ERC). 

Una aliança “ja fracassada” 
Ara bé, tot i els números, Illa no vol 
tirar la tovallola i ahir va tornar a 
insistir –tal com ja va prometre en 
campanya– que es vol presentar a 
la investidura per ser president de 
la Generalitat. Considera una “ali-
ança fracassada” ja en l’anterior le-
gislatura qualsevol acord entre els 
republicans i Junts per Catalunya, 
de manera que creu que té “l’obli-
gació moral” i el “dret” a presen-
tar-se al Parlament per ser elegit. 
“Hi ha qui ens diu que les coses no 
han canviat, però el canvi és irre-
versible i no té aturador”, va afir-
mar Illa al seu torn d’intervenció, 

BARCELONA
NÚRIA ORRIOLS GUIU

Escenari 
Illa no podrà sotmetre’s 
a la investidura si Aragonès 
té més opcions de ser elegit



política 
22 DIUMENGE, 7 DE MARÇ DEL 2021 ara   

Els plans eren bonics so-
bre el paper, però la rea-
litat sempre acaba frus-
trant les previsions més 
optimistes. Li va passar a 

la Moncloa la setmana passada amb 
l’acte per destacar el paper de Joan 
Carles I el 23-F i a la Fiscalia aques-
ta setmana quan no ha aconseguit 
evitar que José Manuel Villarejo 
sortís en llibertat provisional des-
prés de tres anys i mig en presó pre-
ventiva. Per una banda, Pedro Sán-
chez té una patata calenta amb la 
gestió dels escàndols que envolten 
Felip VI. La promesa de modernit-
zació de la monarquia no acaba d’ar-
ribar, aparentment bloquejada per 
la Zarzuela. Per l’altra, la posada en 
llibertat del comissari anticipa una 
nova temporada de tuf de clavegue-
res de l’Estat. Villarejo ja ha posat 
l’exdirector del CNI a la diana: el 
“lord protector de la monarquia” 
que, com les infantes Elena i Cristi-
na, va vacunar-se a Abu Dhabi apro-
fitant una visita a l’emèrit. 

La patata calenta d’Abu Dhabi  
i el tuf de les clavegueres de l’Estat

José Manuel Villarejo atenent els mitjans a la sortida de la presó d’Estremera. VÍCTOR LERENA / EFE

■ L’enfrontament de monàrquics 
i republicans al Congrés és cons-
tant. No hi ha setmana que el PSOE, 
fent pinça amb el PP i Vox, no re-
butgi iniciatives per airejar els 
draps bruts de la casa reial. Sánchez 
insisteix que hi ha un pla per actu-
alitzar la monarquia –que podria 
passar per una llei de la Corona–, 
però des de la Moncloa admeten 
malestar pel fet que Felip VI no aca-
ba de concretar els canvis. ¿Acaba-
rà Joan Carles I expulsat de la casa 
reial? I les infantes? De moment el 
govern espanyol ho nega, mentre 
Unides Podem empeny amb peus de 
plom cap a un futur republicà des-
vinculant-se d’algunes de les mesu-
res dels seus socis de coalició. 

 
■ El PSOE mira així cap al centre 
i s’allunya dels aliats de la investidu-
ra. La prohibició de les manifestaci-
ons del 8-M a Madrid és una mostra 
més de la por al discurs del PP i de 
Vox. Pablo Casado promet també 
buscar el centre i ha recuperat els 
ponts esquerdats amb el PNB –tot 
i el trencament de les negociacions 
pel CGPJ– mentre no fan més que 
aflorar-li enemics interns i externs. 

José María Aznar s’ha prodigat 
aquesta setmana per tots els mit-
jans traient pit de la seva victòria 
contra Felipe González fa 25 anys. 
En una conferència dimarts amb 
Casado, va evitar mirar-lo i aplau-
dir-lo, i l’únic consell que li va donar 
–a més de desitjar-li sort– va ser que 
eviti la “indefinició”. Un dia abans el 
ministre aznarista Jaime Mayor 
Oreja recomanava una aliança amb 
Vox. Mentrestant, el discurs extre-
mista continua fent forat: un vídeo 
reclamant que “Espanya necessita 
un capità” s’ha prodigat per les xar-
xes aquesta setmana. 

 
■ Ve una temporada sense urnes 
a Madrid en què cada partit prova-
rà de calibrar la seva estratègia. El 
que no donarà treva serà la batalla 
judicial. Villarejo amenaça de “des-
emmascarar a tothom”. I Sanz Rol-
dán no és l’únic en el punt de mi-
ra. Si una cosa ha demostrat el co-
missari jubilat és que les clavegue-
res de l’Estat no hi entenen, de 
partits: des del PP de Mariano Ra-
joy fins a les reunions secretes amb 
la fiscal general de l’Estat, Dolores 
Delgado.e

Mariona Ferrer i Fornells

LA SETMANA DE... 
 

DELEGADA A MADRID

■ El major dels Mossos, Josep Lluís Trape-
ro, i el seu número dos, Ferran López, van 
ser dels últims en marxar de l’acte de dijous 
a Madrid presidit per Pedro Sánchez en 
què es van destruir “simbòlicament” 1.400 
armes d’ETA. Van aprofitar l’ocasió –en què 
una màquina piconadora va passar per so-
bre de les armes– per parlar amb un nom-
brós grup de gent. L’armament també s’ha 
fos i se’n farà una escultura.

EL DETALL

■ Demà és 8-M però a Madrid s’han prohi-
bit les manifestacions. El Congrés ha de-
cidit que també tancarà les portes a la 
premsa i que l’acte reivindicatiu pel Dia de 
les Dones es farà al Senat. La Moncloa, al 
seu torn, a poc a poc va relaxant les me-
sures anticovid i des de la setmana passa-
da permet als primers 15 periodistes que 
s’acreditin acudir presencialment a les ro-
des de premsa del consell de ministres.

PASSOS PERDUTS

PROTAGONISTA COL·LATERAL

El petit incendi que va apagar extintor en 
mà des de dalt d’una bastida del costat de 
la seu del PP fa gairebé dos anys es va 
convertir en la millor carta de presenta-
ció de Josep Bou. L’exlegionari que ha in-
tentat entrar en un narcopís per fer-ne 
fora els ocupants o el que prometia es-
calar la façana de l’Ajuntament de Barce-
lona per treure la pancarta en favor de la 
llibertat dels presos. Vers lliure i fora de 
qualsevol patró de partit, l’actual regidor 
del PP a l’Ajuntament de Barcelona va 
aconseguir ser el flotador que els conser-
vadors van escollir per mantenir-se al 
consistori. 

Les flames que va aconseguir apagar 
just abans de començar la campanya es 
van convertir en la metàfora perfecta del 
que van suposar les eleccions municipals 
per al PP. Però aquesta setmana ho ha re-
vertit. Ell mateix ha sigut qui ha donat en-
cara més oxigen a l’incendi que hi ha dins 
del partit des de la patacada del  
14-F amenaçant d’abandonar el grup mu-
nicipal si no es renova l’actual cúpula. 

“Jo soc empresari”, no s’ha cansat de 
repetir des que ha arribat al PP. És pro-
pietari d’una cadena de forns i d’una im-
mobiliària, i va ser aquesta experiència el 
que el va portar a l’entitat Empresaris de 
Catalunya. Com a president, feia botar i 
cridar als congregats a la plaça Catalunya 
de Barcelona cada 12-O amb les seves pro-
clames contra l’independentisme. L’any 
1974 la seva passió per l’escalada el va 
portar a Montserrat just el mateix dia que 
Jordi Pujol s’hi reunia per donar forma a 
CDC. Reconeix que la “Catalunya de tot-
hom” que proclamava una pancarta 
aquell dia el va atraure, però també de-
cebre al cap de poc. Ara es reafirma en la 
seva “passió” per Espanya.e

Josep Bou
Regidor del PP a l’Ajuntament de Barcelona

El vers lliure del PP 
que amenaça amb deixar 

el grup municipal

Fora de qualsevol 
patró de partit, Bou 
es va convertir en el 
flotador del PP per 

evitar la irrellevància 
a les municipals

Mireia Esteve
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Mossul ha deixat enrere el període 
més negre de la seva història mil·le-
nària, quan es va convertir en una ciu-
tat de terror, tortures i decapitacions. 
Les banderes negres de l’Estat Islà-
mic ja no són visibles i la seva capital 
a l’Iraq –com Raqqa a Síria o Sirte a 
Líbia– és ara plena de vida. Però l’om-
bra del pas dels jihadistes no és fàcil 
d’esborrar. Encara hi ha molts edifi-
cis totalment destruïts o cremats.  

La famosa mesquita d’Al-Nuri, en 
què Abu Bakr al-Baghdadi, el líder 
del Daeix, va proclamar el califat, tot 
just ha començat a reconstruir-se, 
envoltada de carrers transitats i de 
botigues. Ja no queda cap rastre dels 
segells que els jihadistes estampa-
ven a les persianes dels negocis per 
acreditar el pagament dels seus im-
postos, ni del mural gegant en què es 
veia el Daeix triomfant a les portes 
del Vaticà. El papa Francesc visita la 
ciutat avui diumenge, però no com a 
vencedor, sinó com a pont de diàleg 
entre l’islam i el cristianisme. Mos-
sul és la capital de la província de Ní-
nive, on vivien la majoria dels 1,6 mi-

lions de cristians de l’Iraq, fins que 
va arribar la invasió nord-america-
na del 2003 i després els fanàtics del 
Daeix: ara en queden menys de 
300.000 a tot el país, un 1% de la po-
blació. Fins a 58 esglésies han sigut 
destruïdes i centenars de cristians 
assassinats per la seva fe.  

Diàleg amb l’aiatol·là 
El papa Francesc és el primer pontí-
fex que visita el país (després d’un fa-
llit intent del papa Joan Pau II en què 
Saddam Hussein no ho va permetre 
després de mesos de negociacions). 
La seva visita té com a missió apro-
par-se a les minories cristianes de 
l’Iraq i busca bastir ponts amb l’islam 
xiïta a través d’un dels seus principals 
líders: el gran aiatol·là Ali al-Sistani, 
màxima autoritat dels xiïtes, a qui  va 
veure el dissabte a casa seva, a Najaf. 
La trobada històrica va durar poc 
menys d’una hora, en què el papa va 
agrair a Al-Sistani que “aixequés la 
veu en defensa dels més dèbils i per-
seguits”, va explicar el Vaticà en un 
comunicat. Des de l’oficina de l’aia-
tol·là expliquen que van parlar de “les 
injustícies i l’opressió” de molts po-
bles a la regió, també el palestí. Al-Sis-
tani hauria garantit a Francesc “el seu 
interès en què els cristians visquin 
com els iraquians, en pau i seguretat 
i amb tots els seus drets”.  

El famós Hotel Niniveh, que va 
marcar la primera línia de front en 
l’ofensiva per recuperar Mossul, era 
abans del 2014 un dels més cars i dis-
tingits. Des del terrat es podia veure 
tota la ciutat. “Els jihadistes hi van 

MOSSUL (IRAQ)
RICARD GARCIA VILANOVA

01. El papa 
Francesc amb 
l’aiatol·là. REUTERS 
02. Una família 
de cristians de 
Mossul. RICARD 

GARCIA VILANOVA

terra o fils invisibles en passadis-
sos o joguines. Qualsevol lloc era 
bo per matar per última vegada. 
Encara hi ha cartells alertant 
d’aquests perills i d’altres d’here-
tats dels anys en què la ciutat esta-
va controlada pels jihadistes. És 
possible veure com a la part anti-
ga hi ha negocis construïts sobre 
fonaments mig enderrocats, im-
pactes de metralla o trets en parets 
i portes. Però també cases recons-
truïdes en un projecte de recupera-
ció del patrimoni de la Unesco.  

L’església d’Al-Tahira, antiga es-
glésia catòlica siriana, és un símbol 
entreteixit en la història de Mossul. 
Inaugurada el 1862, és al cor de la ciu-
tat vella, abans delimitada per les mu-
ralles otomanes a la riba occidental 
del riu Tigris. Del característic edi-
fici de múltiples altars, menjador i 
dues sagristies només en queden 
quatre parets a cel obert. Va sobreviu-
re al Daeix, però no a la batalla final 
del 2017. En les parets que encara 
s’aguanten s’intueixen les creus ar-
rencades, al costat dret. “És el primer 
que van fer quan van arribar”, explica 
el Halil. En un dels carrers adjacents 
encara es pot llegir “Prohibit el pas. 
Daula Islamia [Estat Islàmic]”. “Tots 

estan a favor de la visita del Papa per-
què és molt important per a l’Iraq, per 
mostrar que aquest país està obert a 
totes les religions”.  

Les protestes es reactiven 
Un dels efectes col·laterals de la vi-
sita de Francesc, però, és el reacti-
vament de les protestes que van sac-
sejar l’Iraq a finals de l’any passat, 
atiades per la frustració dels joves 
amb el sistema sectari i corrupte 
que domina el país des de l’ocupació 
nord-americana del 2003. El Gaith, 
un dels activistes, recorda que “això 
no és contra el Papa”: “És perquè 
ara l’Iraq està al centre de l’atenció 
mundial amb aquesta visita, i així 
podem fer-nos sentir”. A la famosa 
plaça Tahrir de Bagdad, la capital, 
on abans hi havia una enorme 
acampada, ara hi ha soldats ocupant 
les grans avingudes per evitar que 
els manifestants tornin a ocupar-la. 
Ho han intentat més d’un cop, tam-
bé en ciutats com Nassiriya, Bàsso-
ra, Diwaniyah i Amara.  

Tampoc es veuen cases amb el 
nun, símbol de la vint-i-cinquena 
lletra de l’alfabet àrab, que fa refe-
rència a la paraula natzarè. L’Alco-
rà designa així els cristians, a qui els 
jihadistes consideren kufairs [infi-
dels]. El nun va ser el segon avís dels 
jihadistes a la ciutat iraquiana. El 
primer avís el van llançar per l’alta-
veu dels minarets: “Us convertiu a 
l’islam, o pagueu l’impost, o marxeu 
del país”. Després va arribar Al-
Baghdadi i només els va donar l’op-
ció de “passar-los per l’espasa”.e

Trobada històrica 
entre el Papa i el 

gran aiatol·là
Francesc visita Mossul per reconfortar la comunitat 
cristiana en la que va ser la capital de l’Estat Islàmic

Perill  
Els jihadistes van abandonar 
les cases plenes de bombes 
trampa per seguir matant

Persecució  
Tres anys després que el Daeix 
marxés, els cristians encara no 
han tornat a Mossul

01 

02 

penjar la bandera negra, i la Golden 
Division de l’exèrcit iraquià el va re-
cuperar, però quatre anys després se-
gueix inaccessible i està ple de bom-
bes trampa i de mines”, explica l’Os-
sama. Inicialment, els cristians de Ní-
nive protegien altres cristians, 
iazidites i xiïtes que també fugien del 

Daeix, fins que els jihadistes van fer-
se forts. El Daeix va ser foragitat de 
Mossul el 2017, però des d’aleshores 
molt pocs cristians han tornat.  

En aquella època fosca, el Daeix 
abandonava les cases plenes de 
bombes trampa col·locades en por-
tes, finestres, calaixos, taulons a 
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Però no és només Pfizer qui té 
una important presència a Puurs 
(dona feina a unes 3.000 persones). 
Al costat de la seva planta n’hi ha 
una de la multinacional sueca No-
vartis, que sumada a altres petites 
start-ups del sector, eleva a 5.000 les 
persones del poble que es guanyen 
el sou amb la farmacèutica. Però 
aquesta corresponsal podria haver 
viatjat també fins a Seneffe, un mu-
nicipi més petit que Puurs, a 40 mi-
nuts de Brussel·les, on AstraZeneca 
té una de les plantes que fabriquen 
la vacuna d’Oxford. O podria haver 
triat Wavre, la ciutat belga on GSK 
Vaccine produirà la vacuna de Cu-
reVac una quan s’aprovi. 

Bèlgica és ara mateix, doncs, 
l’epicentre de la producció i distri-
bució de vacunes al continent, per-
què ja era una potència farmacèu-
tica abans, tant en producció com 
en recerca. Representa només el 
2,5% de la població de la UE, però 
ja el 2019 significava el 13% de les 
exportacions biofarmacèutiques 
del bloc. No és casualitat que l’asses-
sor de la Comissió en coronavirus, 
Peter Piot; el director científic de 
Johnson & Johnson, Paul Stoffels; 
el president de CureVac, Jean Sté-
phenne, i un dels caps pensants de 
l’equip d’Oxford que ha desenvolu-
pat la vacuna, Bruno Holthof, com-

Bèlgica: 
l’epicentre 

europeu  
de les vacunes

El país acull plantes de Pfizer, 
AstraZeneca i CureVac

PANDÈMIA

Des de Brussel·les, en direcció a An-
vers, una carretera ampla i recta, de 
circulació fluïda, arriba en poc més 
de mitja hora a Puurs, un poble en-
mig de Flandes. A mesura que t’hi 
acostes, cada cop hi ha més cami-
ons. Van a carregar a les múltiples 
fàbriques que omplen els vorals 
abans que apareguin sòbries cases 
flamenques. Una d’aquestes fàbri-
ques està especialment enfeinada 
des del desembre. Produeix massi-
vament per a tot el continent la pri-
mera vacuna contra el coronavirus 
que es va començar a distribuir a 
Europa: la de Pfizer/BioNTech.  

Puurs no apareix a cap guia de 
Bèlgica per a turistes, però els úl-
tims mesos ha omplert pàgines de 
diaris i telenotícies de tot el món. 
“M’agrada dir que som la petita vi-
la farmacèutica”, diu orgullós a 
l’ARA l’alcalde, Koen Van den Heu-
vel. Des del desembre, quan van co-
mençar a sortir els primers camions 
de vacunes, Van den Heuvel s’ha 
acostumat a atendre periodistes 
d’arreu i ha après a deixar caure ti-
tulars: “Estem orgullosos de poder 
contribuir des del nostre petit poble 
a la recuperació de la normalitat a 
tot el món”. La fàbrica de Pfizer és 
als afores, és immensa i són visibles 
les renovacions recents de part de la 
seva infraestructura. Només el 
2020 va contractar 400 persones. 

Des del 1963 
La història de Pfizer a Puurs es re-
munta al 1963, quan hi va adquirir 
una sucursal d’una altra farmacèu-
tica nord-americana. Era al lloc ade-
quat en el moment adequat. Des-
prés de la Segona Guerra Mundial, 
diu l’alcalde, les autoritats van cons-
truir una xarxa d’infraestructures 
que deixen Puurs a una mitja hora 
de Brussel·les, amb un aeroport que 
a la llarga s’ha especialitzat en el 
transport de medicaments, i també 
d’Anvers, amb un dels ports més im-
portants d’Europa. Alhora el govern 
federal va saber fer el país atractiu 
per a les inversions estrangeres amb 
lleis que, adobades amb el Pla Mars-
hall, van convertir la regió en ter-
reny fèrtil per a empreses estrange-
res com Upjohn (que després va 
comprar Pfizer a Puurs).  

BRUSSEL·LES / PUURS
JÚLIA MANRESA NOGUERAS

La fàbrica de  
la farmacèutica 
americana 
Pfizer  
a la localitat 
belga de Puurs. 
DURSUN AYDEMIR / GETTY    

 

 

 

 

 

 

 

 

parteixin, a més de la lluita contra la 
pandèmia, el passaport belga. 

Comencem per la història: “Tres 
famílies riques van fundar tres ge-
gants del sector fa dècades. L’em-
presa més coneguda és Janssen, ara 
en mans de Johnson & Johnson, 
fundada per Paul Janssen després 
de la Segona Guerra Mundial. 
Abans, però, Emmanuel Janssen va 
fundar UCB, ara una multinacional 
amb més de 7.500 treballadors. La 
tercera és Recherche et Industrie 
Thérapeutiques (RIT), de la matei-
xa època i que després va esdevenir, 
a través de diverses adquisicions, el 
gegant GSK”, explica el baró Jean 

Stéphenne, expresident de GSK i 
ara president de CureVac. I com ex-
plica un excompany de Stéphenne, 
el CEO de la puixant biotech Imcyse, 
Pierre Vandepapeliere, aquests van 
ser els fonaments per construir el 
valuós sector belga.  

“El més difícil és tenir el coneixe-
ment base que atrau les grans em-
preses perquè troben treballadors 
qualificats. Després alguns vam po-
der sortir-ne amb una experiència 
que no s’adquireix a la universitat i 
fer créixer el sector”, diu Vandepa-
peliere, que també assessora inves-
tigadors de la Universitat de Lovai-
na en la recerca d’una vacuna con-

Font: Bloomberg i Comissió Europea  /Gràfic.:Esther Utrilla
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tra el coronavirus. Com l’alcalde de 
Puurs, destaca la importància d’uns 
polítics amb una visió clara per al 
sector per incentivar-lo: “Per exem-
ple, quan crees una empresa, les co-
titzacions a la Seguretat Social del 
primer investigador que contractis 
estan exemptes”, diu el CEO d’Im-
cyse, que elogia en particular el go-
vern de Valònia per haver posat a 
disposició de les empreses emer-
gents caríssims laboratoris per faci-
litar-los el creixement. Segons Eu-
rostat, Bèlgica inverteix 1.079 euros 
per habitant en R+D, tres vegades 
més que Espanya.  

Inversió pública i incentius 
Però no és només la inversió públi-
ca o els incentius fiscals. “A Bèlgica 
hi ha molts fons especialitzats, per 
la mida del país”, diu Vanderpapeli-
ere, i assenyala que a Espanya no-
més en coneix dos, els barcelonins 
Ysios i Asabys. “Els diners públics 
serveixen per començar però des-
prés cal capital privat i expert”, con-
clou. I totes les veus recalquen tam-
bé la importància de l’acadèmia. 
Bèlgica té experts de primer nivell 
en immunologia i epidemiologia a 
les Universitats de Lovaina i Gant. 

I, finalment, la geografia: “Bèlgi-
ca és al centre d’Europa, ben con-
nectada per carretera, tren, avió i 
vaixell”, diu David Gering, portaveu 
de la patronal farmacèutica belga, 
Pharma.be. També és clau haver 
condicionat les infraestructures. 
“No pots exportar medicaments des 
de qualsevol aeroport, cal que esti-
guin preparats amb instal·lacions 
de refrigeració, per exemple, i Bèl-
gica en té dos de preparats (Lieja i 
Brussel·les)”, detalla.e

Comparació 
“És clar que els 
Estats Units 
estaven més 
preparats per 
gestionar una 
pandèmia”

Autorització 
“La qualitat  
ha de prevaler. 
No es pot anar 
més de pressa, 
prendríem 
massa riscos”

“Qui no vulgui vacunar-se haurà 
d’acceptar restriccions a la seva llibertat”

lupat amb el govern alemany i la Co-
missió una xarxa de producció no-
més a la UE. Si demà hi ha una no-
va variant, es podrà desenvolupar 
una nova vacuna a Europa i no hau-
rem de dependre dels EUA. Anem 
uns quants mesos enrere, però no 
estem tan lluny. 

¿Està d’acord amb la presidenta de 
la Comissió quan diu que es va con-
fiar massa que les farmacèutiques 
entregarien les dosis pactades? 
Produir una vacuna és més complex 
que omplir una ampolla d’aigua, i 
abans de la pandèmia no se sabia si 
la tecnologia RNA funcionaria. A 
CureVac, per exemple, vam comen-
çar a rebre els diners de la UE a l’oc-
tubre. Vam desenvolupar el procés, 
però escalar-lo costa mesos. Per ai-
xò no vam comprometre una xifra 
concreta de dosis, sinó una forqui-
lla estimada. Ni les grans com BioN-
Tech i Moderna han pogut complir. 

¿Està preocupat per la imatge del 
sector farmacèutic per falta de 
transparència o voluntat d’obtenir 
beneficis en plena crisi global? 
No, perquè els preus que s’han 
publicat de les vacunes, entre 
10 i 20 euros, em semblen ra-
onables. Si vaig a un restau-
rant, pago aquest preu, i ma-
nufacturar una vacuna es di-
fícil. No crec que la indústria 
hagi exagerat. A més, vull re-
cordar el principi pel qual els 
països rics paguen un preu més 
alt. Estic segur que les grans em-
preses distribuiran vacunes a 
preus més baixos als més 
pobres. 

¿Li preocupen les reti-
cències dels ciutadans a 
vacunar-se? 
Hi ha gent que sempre 
tindrà por de les vacu-
nes. Però en el cas 
d’una pandèmia, cal 
més solidaritat. La va-
cuna té dos rols: pro-
tegir-se individual-
ment i aturar la cir-
culació del virus. 
Com més circulació 
hi hagi, més possi-
bilitats hi ha que 
emergeixi una va-
riant. Per tant, hi 
hauria d’haver 
un principi de 
solidaritat. Crec 
que a mesura 
que continuï 
la campanya 
de vacuna-
ció, la confi-
ança creixe-
rà. I si les va-

riants repunten, els governs hau-
ran de decidir imposar vacunes.  

S’ha d’imposar la vacunació? 
Després de la Segona Guerra 
Mundial van decidir vacunar tot-
hom contra la pòlio. Si volem tor-
nar a viatjar com abans hem d’ac-
ceptar que hi haurà exigències. Si 
el virus continua circulant, hi 
haurà pressions per obligar la 
gent a vacunar-se i qui no vulgui 
haurà d’acceptar restriccions en 
la seva llibertat. 

Quina estratègia és millor, vacu-
nar més gent amb una primera 
dosi o prioritzar les dues dosis 
en el temps adequat? 
Una barreja de totes dues. Si ets 
una persona d’alt risc, has de re-
bre les dues dosis per assegurar 
que tindràs més protecció i du-
rant més temps. Si ets jove, pot-
ser amb una dosi n’hi ha prou per 
aturar la transmissió i controlar 
l’expansió del virus.  

Quan arribarà la seva vacuna? 
Ara hem acabat la captació de vo-
luntaris per demostrar la segure-
tat de la vacuna. Les autoritats re-
quereixen haver vacunat amb una 
segona dosi 3.000 persones que 
estiguin en observació durant sis 
setmanes. Previsiblement acaba-
rem a l’abril i aleshores les dades 
estaran disponibles.  

¿L’Agència Europea de Me-
dicaments hauria 

d’anar més ràpid? 
No, estan fent una 

bona feina. Hi ha 
una setmana o du-
es de diferència 
respecte a altres 
autoritats, però 
no hauríem de 
prendre riscos. 
La qualitat ha de 
prevaler.  

¿Han invertit 
prou les autori-
tats  europees 
en les vacunes? 

Sí. El govern ale-
many hi ha inver-

tit molt i després 
també la Unió Eu-

ropea. Però s’han de 
respectar els passos. 

No es pot anar més rà-
pid, aquests tres o qua-
tre mesos de retard hi 
són i hi ha passos que 
cal respectar. No es 
pot anar més de pres-

sa, prendríem massa 
riscos.e

Amb tota una vida lligada a les vacu-
nes, ara en plena pandèmia, el baró 
Jean Stéphenne (Furfooz, Bèlgica, 
1949) ocupa un lloc destacat en l’en-
granatge europeu que articula la 
lluita contra el coronavirus. Presi-
deix CureVac, l’empresa alemanya 
que ultima l’única vacuna desenvo-
lupada a la Unió Europea amb pers-
pectives de ser aprovada aviat. Des-
prés dels estudis, aviat va destacar 
com a investigador a SmithKline-
Rit, ara el gegant farmacèutic GSK, 
que va acabar liderant. Amb Sté-
phenne, GSK va passar de ser una 
petita companyia de 50 treballadors 
a una multinacional de 12.000 fona-
mental en el desenvolupament de 
les vacunes de l’hepatitis B i la pòlio. 
El títol nobiliari el té des del 2000, 
quan el rei Albert II de Bèlgica l’hi 
va atorgar en reconeixement a la 
trajectòria científica i empresarial. 
La figura d’aquest baró és una altra 
de les peces que fa de Bèlgica l’epi-
centre de les vacunes.  

Per què dedicar tota una vida a les 
vacunes? 
Quan fas una vacuna la fas per a tot 
el món, fas el bé per a la societat. 
Amb GSK ens vam convertir en el 
distribuïdor més gran del món de la 
vacuna de la pòlio. He treballat amb 
Unicef i ara amb Bill Gates per esta-
blir un sistema en què els països rics 
paguen la recerca de les vacunes per 
donar un accés més assequible als 
països en desenvolupament. 

¿S’està fent prou perquè arribin 
vacunes als països en desenvolupa-
ment? 
Després del Brexit, Oxford va desen-
volupar la seva vacuna. Si ens fixem 
en la tensió amb Europa, és evident 
que van prioritzar les entregues al 
Regne Unit. Si mirem Moderna i 
Pfizer/BioNTech, veiem com amb 
Trump va passar el mateix. Europa 
ha fet molt bona feina a l’hora d’in-
tentar atacar el problema per als 27, 
però també per produir per a Euro-
pa i per a la resta del món.  

Però Europa ha anat més tard.  
Els Estats Units estaven molt més 
preparats per gestionar una pandè-
mia. Tenen una autoritat de recerca 
biomèdica (BARDA) que es va acti-
var al gener. El govern dels EUA va 
invertir ràpidament en empreses 
per accelerar el desenvolupament 
de vacunes, mentre que la Comissió 
Europea es va activar a l’abril. Per 
això anem endarrerits. En aquest 
context, CureVac és l’única empre-
sa europea i per això hem desenvo-

BRUSSEL·LES
J.M.N.

Jean Stéphenne
PRESIDENT DE CUREVAC
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Primera victòria ajustada  
de Biden al Senat

de dòlars destinats a la millora de les 
infraestructures escolars i de 
40.000 en el cas de les universitats. 
També es destinen 46.000 milions 
a millorar la capacitat de fer tests de 
covid-19 i 14.000 per a la distribució 
i administració de la vacuna. 

Dos milions de vacunes diàries 
Aquesta setmana els Estats Units 
han superat els 2 milions de vacu-
nacions diàries. Una altra de les 
partides destina 350.000 milions 
de dòlars a rescatar l’economia de 
ciutats i estats. Aquest ha sigut un 
dels aspectes que més han discutit 
els republicans i que els demòcra-
tes han defensat com una manera 
d’evitar l’acomiadament de perso-
nal essencial com bombers, policia 
o professors. 

Un estudi recent del New York 
Times va trobar que, contra el que 
s’esperava, i tot i que les projeccions 
eren molt negatives en matèria d’in-
gressos fiscals, el pitjor escenari no 
s’ha produït. I no és així, en gran me-
sura, pels diners aprovats en els dos 

paquets d’ajudes previs, inclosos els 
xecs directes, que van permetre que 
els ciutadans poguessin gastar i els 
estats recaptar. 

L’únic sense suport bipartidista 
El tercer paquet d’estímul econò-
mic aprovat al Senat des de l’inici de 
la crisi és l’únic sense suport bipar-
tidista, després d’aprovar al març el 
primer, de 2,2 bilions, per 96 a 0, i 
el segon al desembre, de 900.000 
milions, per 92 a 6. L’absència d’un 
senador republicà, per motius fami-
liars, va fer innecessari el vot de 
qualitat de la vicepresidenta Kama-
la Harris. 

La votació final va arribar dis-
sabte al migdia a Washington (mit-
ja tarda, hora catalana) després 
d’una maratoniana sessió de 27 ho-
res de debat i esmenes, la major 
part republicanes, que va començar 
divendres. Dijous, per torpedinar 
l’inici del debat, un senador repu-
blicà va obligar a fer la lectura ín-
tegra de les 628 pàgines del projec-
te de llei.e

La cambra aprova el pla pel covid només amb suport demòcrata

El president dels Estats Units, Joe Biden, va celebrar ahir l’aprovació 
del seu paquet d’estímuls pel covid-19. SAUL LOEB / AFP

ESTATS UNITS

A falta que la Cambra de Represen-
tants el ratifiqui la setmana que ve 
–cosa que la seva presidenta, la de-
mòcrata Nancy Pelosi, ha garantit–, 
el Senat va fer ahir a la nit un pas 
clau per fer realitat el primer gran 
projecte de llei promogut per la Ca-
sa Blanca de Joe Biden. Va aprovar 
per 50 vots favorables i 49 en contra 
un mastodòntic paquet d’ajudes 
econòmiques per valor d’1,9 bilions 
de dòlars per combatre l’impacte de 
la pandèmia. L’ajustada votació va 
ser un avís de les dificultats que 
afronten Biden i els demòcrates per 
aconseguir aprovar a partir d’ara les 
seves iniciatives més ambicioses. La 
majoria de projectes de llei reque-
reixen 60 vots a la cambra alta. 

“L’ajuda està en camí”, va cele-
brar el líder demòcrata de la cambra 
alta, Chuck Schumer, abans que es 
votés un paquet que equival a gaire-
bé una desena part de tota l’econo-
mia nord-americana. Segons el líder 
republicà Mitch McConnell, el Se-
nat “no ha gastat mai 2 bilions de 
dòlars d’una manera tan descuida-
da”. El principal promotor, el presi-
dent Joe Biden, va celebrar la vota-
ció i la va qualificar d’“un pas més de 
gegant” per ajudar els nord-ameri-
cans, que, segons el president, do-
nen suport al projecte de forma ma-
joritària i amb independència de la 
seva tendència política. 

Ajudes de 1.400 dòlars 
Entre les principals mesures inclo-
ses en la llei, la que crida més l’aten-
ció són els xecs de 1.400 dòlars per a 
milions de nord-americans que in-
gressen fins a 75.000 dòlars anuals. 
A partir d’aquesta quantitat, els xecs 
s’aprimen fins a arribar a zero per 
als que cobren 80.000 dòlars anuals 
o més, també en el cas de parelles 
que sumin 160.000 dòlars. 

A més, les ajudes federals a la des-
ocupació s’estendran fins al 6 de se-
tembre. Són 300 dòlars setmanals 
que se sumen als fons aportats per 
cada estat per a aquest fi i que que-
daran lliures d’impostos en funció 
dels ingressos del beneficiari. Unes 
ajudes que, si aquest projecte de llei 
no hagués tirat endavant, s’haurien 
esgotat el 14 de març. 

Per evitar una onada de desnona-
ments, 40.000 milions es destina-
ran a l’ajuda al lloguer i als propi-
etaris amb problemes hipotecaris 
relacionats amb la pandèmia. A més 
dels xecs directes, les famílies amb 
fills de fins a 17 anys es beneficiaran 
de desgravacions fiscals de fins a 
3.600 dòlars anuals per fill, per so-
bre del màxim de 2.000 que permet 
la llei actual. Menors als quals la llei 
pretén fer tornar a l’escola com més 
aviat millor, amb 130.000 milions 

WASHINGTON
CARLOS PÉREZ CRUZ

Traslladen un dels ferits en l’atemptat a un 
restaurant de Mogadiscio. FEISAL OMAR / REUTERS

Almenys 20 morts 
en un atemptat 

suïcida a Somàlia

Almenys 20 persones van morir i 30 van resul-
tar ferides en un atac suïcida amb cotxe bom-
ba aquest divendres en un popular restaurant 
a Mogadiscio, capital de Somàlia. L’explosió va 
deixar una columna de fum al cel i va donar lloc 
a un tiroteig. L’atemptat va ser reivindicat pel 
grup jihadista Al-Shabaab, que opera a la zona 
i és responsable d’atemptats com aquests en el 
seu intent de derrocar el govern de Somàlia 
per instaurar el seu propi executiu amb una in-
terpretació estricta de la xaria. L’atac va tenir 
lloc en un restaurant iemenita que es diu Luul, 
al port de Mogadiscio.  

Altres fonts parlaven de 25 morts a l’agèn-
cia Efe, però la xifra oficial ahir era de 20. Com 
a resultat de la forta explosió, diverses cases es 
van ensorrar, segons aquesta agència, de ma-
nera que la quantitat de víctimes podria ser 
encara més gran. Els equips de rescat s’afanya-
ven a treballar a la zona. 

Aquest mateix restaurant va ser objecte 
d’un altre atac suïcida l’agost de l’any passat, 
en què almenys dues persones van morir i una 
tercera va quedar ferida. L’ambaixador de la 
Unió Europea (UE) a Somàlia, l’espanyol Ni-
colás Berlanga, va lamentar l’atemptat al seu 
compte de la xarxa social Twitter. “Novament 
un atac mortal a Mogadiscio deixa dolor i de-
vastació per a persones innocents. Expressem 
la nostra tristesa i solidaritat amb les víctimes 
i les seves famílies”, va dir Berlanga. 

Un atac d’Al-Shabaab 
L’atemptat va tenir lloc malgrat l’increment 
de la seguretat a Mogadiscio, que s’havia re-
forçat en previsió d’una manifestació convo-
cada per ahir per una aliança de líders de 
l’oposició política per protestar contra el re-
tard de les eleccions al país. La protesta es va 
posposar.  

La capital somali pateix sovint atemptats 
d’Al-Shabaab, organització islamista afiliada 
a Al-Qaida des del 2012 i que controla les àre-
es rurals del centre i el sud de Somàlia, país 
en el qual busca instaurar un Estat Islàmic de 
tipus wahhabita (ultraconservador). Somàlia 
viu en un estat de guerra i caos des del 1991, 
quan va ser derrocat el dictador Muhammad 
Siad Barre, i el país va quedar sense govern 
efectiu i en mans de milícies islamistes i se-
nyors de la guerra.e

BARCELONA
ARA
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ment discontinu per la independèn-
cia de la Casamance. Però la realitat 
de la política senegalesa mostra que 
la consolidació democràtica és una 
assignatura pendent. Tot va comen-
çar amb el referèndum convocat pel 
president francès Charles de Gaulle 
l’any 1958 per decidir el futur de les 
colònies africanes. Es podia votar sí 
i ser independent... dins d’una comu-
nitat econòmica francesa, que signi-
ficava mantenir la tutela de França 
a través de la moneda, el franc CFA. 
O votar no, que implicava assolir la 
independència total. Excepte Gui-
nea Conakry, la resta de països van 
votar que sí. Al Senegal, entre els de-
fensors del no hi havia l’intel·lectual 
Cheikh Anta Diop. 

El Senegal es va independitzar el 
1960 amb un règim parlamentari 
amb separació de poders. Leopold Se-
dar Senghor, un francòfil, era presi-
dent de la república; i Mamadou Dia, 
més nacionalista, president del con-
sell amb control del Parlament. No-
més dos anys després, Dia va ser ar-
restat –acusat d’intentar un cop d’es-
tat– i Senghor va concentrar tots els 
poders. Amb el partit únic, els oposi-

tors van ser perseguits i empresonats. 
Senghor va cedir el control a Abdou 
Diouf després del fracàs de les seves 
polítiques econòmiques, però el par-
tit dominant es va mantenir. El prin-
cipal opositor de Diouf, Abdoulaye 
Wade, va entrar i sortir de la presó 
fins que va decidir acostar-se a les po-
sicions del govern. Amb la seva arri-
bada al govern l’any 2000, el Senegal 
va accedir a una transició democrà-
tica, però només en les formes: ben 
aviat Wade va concentrar el poder al 
voltant dels seus aliats i familiars. 
Quan va intentar canviar la Constitu-
ció, Macky Sall es va convertir en la 
gran esperança de l’oposició i va gua-
nyar el seu primer mandat l’any 2012. 
Des d’aleshores ha seguit el llibre 
d’estil dels seus antecessors i ha eli-
minat tots els seus potencials oposi-
tors: primer, el fill de l’anterior presi-
dent; després, l’alcalde de Dakar. Els 
polítics sospitosos de corrupció, d’al-
tra banda, van ser absolts i es van anar 
integrant al moviment del president 
Sall. Ara Sall envia les forces de l’or-
dre a reprimir manifestants. 

El país és un paradís pels inver-
sors francesos, que tenen presència 

en tots els sectors de l’economia. El 
descobriment recent de petroli i gas 
al territori ha intensificat la lluita per 
acaparar els recursos naturals del Se-
negal, que també disposa de mines 
d’or al sud-est del país. Res d’això ha 
beneficiat la gran majoria de la po-
blació. El franc CFA, una moneda 
controlada des de França, facilita la 
repatriació de capitals, i el país no pot 
fer polítiques pròpies per estimular 
la seva  economia. El resultat es pot 
resumir en dues realitats paral·leles: 
el PIB del país creix al 6% anual i el 
govern parla d’un “Senegal emer-
gent”; mentrestant, els joves sense 
connexions amb el poder, si no volen 
malviure, poden unir-se a l’exèrcit, la 
policia o bé fugir del país.  

Connexions espanyoles 
Més enllà del focus en el control mi-
gratori, algunes empreses espanyo-
les tenen negocis importants al Se-
negal. Els Albertos, amb l’ajuda del 
germà del president, han entrat al 
Banc de Dakar, amb la idea d’expan-
dir-se per tot Àfrica occidental. L’ai-
gua està en mans de Sen’eau, un con-
sorci entre l’estat i la companyia 
francesa Suez, que té un 45% de la 
propietat. Un dels accionistes de Su-
ez, amb un 6%, és La Caixa.  

Abdou Junior Ceesay és un peri-
odista de la Medina, un barri de Da-
kar, i ha format part de les manifes-
tacions on la policia ha utilitzat ga-
sos lacrimògens i munició real. 
Aquest cap de setmana els manifes-
tants agafen forces: consideren que 
aquesta tan sols ha sigut la primera 
batalla. Ceesay adverteix que no 
pensen aturar les protestes: “Un mi-
nistre ha dit que els manifestants 
som terroristes. Són estúpids, no en-
tenen que no ens podran empreso-
nar a tots”.e

La detenció d’un opositor 
desferma una revolta  

als carrers del Senegal
La repressió policial contra les manifestacions, que ja 
fa quatre dies que duren, ha deixat almenys sis morts

Detingut 
Sonko està 
acusat de 
violació, però 
molts creuen 
que és un 
muntatge

Autoritari  
Des que va 
arribar al poder 
el 2012, Sall ha 
eliminat tots 
els potencials 
opositors  

“L’exèrcit no hauria d’executar mai 
ordres il·legítimes”, deia Macky Sall 
fa uns anys, quan encara no era pre-
sident. Ara el vídeo circula per inter-
net entre milers de senegalesos que 
el consideren un dictador. Durant 
l’última setmana, habitants de tot el 
país han sortit al carrer a exigir la fi 
de la deriva autoritària del presi-
dent. L’últim episodi ha tingut com 
a protagonista Ousmane Sonko, 
l’opositor més popular. Des del ge-
ner, Sonko ha estat acusat de mal-
versació de fons, el ministre de l’In-
terior ha temptejat l’opció de dissol-
dre el seu partit i ara ha estat acusat 
de violació. Molts senegalesos cre-
uen que es tracta d’un muntatge per 
destruir-lo políticament.    

Els seguidors de Sonko porten ja  
quatre dies sortint als carrers, que 
s’han convertit en un autèntic camp 
de batalla. Fins ahir s’havien regis-
trat almenys sis morts a tot el país.    

Macky Sall esgotarà el seu segon 
mandat presidencial l’any 2024, i se-
gons la Constitució del Senegal nin-
gú es pot presentar a més de dos 
mandats. Però els seus actes fan sos-
pitar bona part de la població sene-
galesa: el candidat que va quedar se-
gon a les últimes presidencials ha es-
tat cooptat pel règim; el tercer, 
Sonko, s’ha negat a col·laborar amb 
Sall, i ara el volen empresonar. 

Perseguir opositors, una tradició 
Des de la independència, el Senegal 
ha presentat una imatge de país pa-
cífic i integrador de les diferències èt-
niques i religioses. No hi ha hagut un 
cop d’estat real i l’únic conflicte que 
ha patit el país ha estat un enfronta-
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Un nen amb bosses de la compra davant d’un supermercat cremat durant els enfrontaments dels manifestants amb la policia al Senegal. JOHN WESSELS / AFP

JIHADISME
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Francesos a Madrid: “Això és vida”
La ciutat s’omple de turistes que fugen de les estrictes restriccions a França, amb bars i museus tancats

Paris Match, un dels setmanaris 
francesos més llegits, dedicava fa 
poques setmanes un article de di-
verses pàgines a la capital espanyo-
la titulat “Madrid, la por i la festa”. 
El text narrava amb grans dosis 
d’incredulitat que bars, restaurants, 
museus, teatres i fins i tot discote-
ques estan oberts a Madrid. També 
parlava dels contagis a Espanya i del 
“desafiament” de la presidenta ma-
drilenya, Isabel Díaz Ayuso, al go-
vern espanyol. Aquesta revista no és 
l’única que ha escrit sobre la laxitud 
de Madrid. La premsa francesa se 
n’ha fet un ampli ressò. El resultat: 
la ciutat –tot i tenir la taxa de conta-
gis més elevada d’Espanya– s’ha 
omplert de turistes francesos que 
busquen escapar-se de les dures 
restriccions vigents al seu país i fer 
coses tan senzilles com prendre una 
cervesa al carrer. “Hem vingut a fer 
tot el que no es pot fer allà: anar de 
festa, anar a espectacles, als museus 
i asseure’ns en una terrassa”, expli-
ca a la sortida del Prado la Chantal, 
una turista d’Estrasburg que ha vin-
gut a passar uns dies a Madrid. “Ai-
xò és vida –diu amb un somriure–. 
Tot està obert”. Explica que ella ha 
decidit viatjar perquè està vacuna-

MADRID
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Un grup de turistes, la majoria francesos, gaudint del sol en una terrassa aquest divendres a Madrid. LUCAS TARANCÓN / EFE

da i s’ha quedat sorpresa de com 
aquí tothom va amb la mascareta 
ben col·locada: “La gent és molt més 
disciplinada”. 
 
Confinament ‘de facto’ 
A França, un dels països que han 
aplicat més restriccions per frenar 
el coronavirus, la restauració i els 
museus estan completament tan-
cats des de fa mesos. Després de les 
vacances de Nadal, el govern d’Em-
manuel Macron també va endurir el 
toc de queda: ara a partir de les sis de 
la tarda no hi pot haver ningú al car-
rer sense causa justificada. És, de 
facto, un confinament que permet 
només sortir de casa per anar a tre-
ballar, a estudiar o a comprar.  

Són les vuit del vespre i al carrer 
Barcelona de Madrid, a prop de Sol, 
les terrasses estan plenes de gent jo-
ve bevent i picant alguna cosa. Unes 
quantes taules estan ocupades per 
francesos. Alguns estan d’Erasmus 
i d’altres han vingut de visita a veu-
re els amics. “Ho aprofitem per ve-
nir als bars. Allà a aquesta hora ja se-
ríem a casa”, explica l’Olivier. Al seu 
costat, l’Antoine –que estudia a Ma-
drid– diu que els seus amics a París 
estan “tristos” amb tantes restricci-
ons. “Jo els dic que vinguin, que aquí 
al·lucinaran amb els bars”. Les com-
panyies aèries ho posen fàcil amb 
bitllets assequibles: viatjar de París 

a Madrid qualsevol cap de setmana 
del mes d’abril costa al voltant de 
100 euros.   

El carrer, ple de gent sense mas-
careta, recorda qualsevol vespre 
prepandèmia. Fins i tot la discoteca 
que hi ha, New Manama Disco, es-
tà oberta. Però el porter confessa 
que tenen pocs clients: “Com que no 
es pot ballar i els clients han d’estar 
asseguts, ve poca gent”. A les 22 h ja 
ningú hi podrà entrar i a les 23 h 
haurà d’abaixar la persiana. “Abans 
del coronavirus, tancàvem a les sis 
del matí”, diu resignat. 

Menys clientela 
Tot i l’arribada de francesos, hosta-
lers i restauradors asseguren que no 
tenen ni la meitat de clients que 
abans. A la plaça Santa Ana, en ple 
centre de Madrid, els bars que fa poc 
més d’un any estaven a vessar a pri-
mera hora del vespre, ara estan com-
pletament buits. A la Cervecería Ale-
mana no hi ha ni un sol client a l’in-
terior. A la terrassa, només tres tau-
les estan ocupades. “Els turistes 
francesos ens animen una mica les 
tardes, però no ens salven el negoci”, 
assegura l’encarregat. Els hotels de 
Madrid també estan mig buits. “No-
més tenim alguns clients nacionals i 
alguns de francesos”, lamenta el 
propietari de l’Hotel Cervantes, si-
tuat molt a prop de Neptuno.e

Mesures  
França té tota 
la restauració 
i la cultura 
tancada, i el 
toc de queda 
és a les sis

Diversió  
Un Erasums: 
“Els dic als 
meus amics 
que vinguin, 
que aquí 
al·lucinaran”

L’agonia dels ‘tablaos’ 
flamencs madrilenys
Des de l’inici de la pandèmia, Ma-
drid, com moltes altres ciutats, 
s’ha quedat pràcticament sense 
turistes. Les restriccions i el virus 
han posat en una situació crítica 
els tablaos de la ciutat, locals fre-
qüentats sobretot per turistes. 
Els negocis agonitzen mentre es-
peren que el turisme es recuperi 
aviat. 

Alguns no han pogut aguantar. 
Aquesta setmana ha anunciat que 
tancava les portes definitivament 
el tablao Villa Rosa, el més antic de 
la ciutat. Fundat el 1911, el Villa 
Rosa és –o era– un establiment 
emblemàtic situat a la plaça de 
Santa Ana. Pel seu escenari hi han 
passat grans figures del cant i el 
ball flamenc, com Lola Flores, Jua-
nito Valderrama o Miguel de Moli-
na. Entre els clients també n’hi ha 
hagut de cèlebres, com Ernest He-
mingway o Ava Gardner. 

Altres intenten sobreviure. El 
tablao Las Tablas, a la plaça Espa-
nya, ha decidit reobrir després de 
mesos tancat, però la seva propie-
tària, l’Antonia, assegura que no li 
surt a compte: “Obrim per ser-hi, 
però tenim zero beneficis”.
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La velocitat de propagació del covid-19 a Catalunya, l’Rt, puja 
lleugerament, una centèsima, fins a 0,93, mentre que el risc de rebrot 
baixa 5 punts, fins a 216, segons l’últim balanç del departament de 
Salut. El nombre d’hospitalitzats per covid ahir era de 1.530, 75 menys 

que el dia anterior, dels quals 515 són a l’UCI, set menys que la vigília. 
La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants en els 
últims 14 dies és de 238, set menys. Els grups escolars confinats per 
covid-19 són 974, 14 menys que en l’últim balanç d’Educació.

DESCENS 
D’INGRESSOS 
PER COVID

pis compartit de l’associació Provivi-
enda i no ha de pagar lloguer. Abans 
pernoctava en hostals que li sufraga-
ven els serveis socials. Va passar per 
sis en només un any amb el fill a coll. 
“Al nen li deia que estàvem buscant 
casa i que per això canviàvem tan so-
vint, per trobar la millor”.  

La Clara va al metro a vendre mo-
cadors de vagó en vagó cada matí des-
prés de deixar el fill a l’escola. Puja a 
la parada de Sagrera de la línia 1 i bai-
xa a la de Mercat Nou, i torna a co-
mençar. Així fins a les quatre de la 
tarda, que és quan ha de tornar a l’es-
cola a recollir el nen. Ven a la línia 1 
perquè, argumenta, és la més tran-
sitada. Sempre puja al metro a l’últim 

Venent mocadors de paper al metro: 
“Em sento invisible, com si no existís”

Una mare separada explica la seva experiència mendicant al suburbà

POBRESA

Passatgers 
“Moltes 
vegades la 
persona que 
menys penso 
que m’ajudarà 
és qui ho fa”

01. La Clara venent mocadors de paper al metro mentre la majoria dels passatgers miren el mòbil. 02. Algunes de les monedes 
que ha aconseguit amb la venda. MARC ROVIRA

vagó, perquè així pot comprovar des 
de l’andana si a la resta hi ha algun vi-
gilant de seguretat. Segons diu, l’han 
fet fora un munt de vegades. 

Amb tot, el que més l’empipa és 
una altra cosa: “Em sento invisible, 
com si no existís”. La indiferència ge-
neralitzada la mata, que ningú aixequi 
la mirada del mòbil encara que sigui 
per dir-li que no pot donar-li res. Sí, hi 
ha gent que pidola i menteix, admet. 
“Com la dona que es fa passar per ce-
ga i no ho és, o l’home que demana di-
ners amb la foto d’un nen malalt”, po-
sa d’exemples. Amb tot, la seva histò-
ria és verídica, assegura. De fet, sovint 
se li trenca la veu quan l’explica. 

La seva història 
La Clara va arribar a Barcelona quan 
tenia 22 anys després que morís el 
seu pare i hagués de deixar la univer-
sitat per falta de diners. Es nota que 
té formació per la manera com par-
la i com es comporta. Assegura que 
durant tres anys va tenir permís de 
treball i de residència a Espanya, i 
que va treballar de cambrera i de de-
pendenta. Però no li van renovar el 
contracte i va caure en un pou sense 
fons. Abans de la pandèmia encara 
podia aconseguir alguna feina en ne-
gre, però ara ni això. 

“Aquesta setmana al metro 
m’han dit sudaca de merda, i que 

treballi i deixi de viure de renda”. 
Treballar precisament és el que ella 
voldria. “Encara que sigui netejant 
lavabos, però que tingui un salari 
fix”, insisteix. No recorda exacta-
ment el primer dia que va comen-
çar a vendre al metro, però sí que 
recorda la sensació que va tenir: 
“Sentia la cara calenta, calenta”. De 
pura vergonya. Després de tant de 
temps assegura que continua sense 
acostumar-s’hi, que encara se li fa 
una muntanya. 

“Sé que no necessito vendre mo-
cadors, però no vull que la gent pen-
si que demano diners sense oferir 
res a canvi”, comenta. Els mocadors 
que ven els compra al Dia o al Mer-
cadona. Quinze paquets li costen un 
euro. Abans venia xiclets però eren 
massa cars i diu que no li sortien a 
compte. Moltes vegades el passat-
ger que menys pensa que l’ajudarà 
és qui ho fa. Cal no deixar-se portar 
per les aparences, assegura. 

“Bona tarda. Mocadors?”, va re-
petint la Clara amb una certa canta-
rella mentre recorre el vagó amb 
passos inestables a causa del movi-
ment del comboi. Però ningú com-
pra res. Al següent vagó la Clara res-
pira a fons i torna a repetir la lletania 
del principi. La resposta és la matei-
xa: els passatgers continuen abstrets 
amb els telèfons mòbils.e

Crònica

Sembla una noia qualsevol i 
no crida l’atenció de ningú 
quan puja al metro: vesteix 
texans i dessuadora, i por-
ta una motxilla i una peti-

ta bossa que li penja pel davant del 
pit. Quan es tanquen les portes, treu 
de la bossa uns quants paquets de 
mocadors de paper, es col·loca al 
mig del vagó amb les cames lleuge-
rament separades per mantenir 
l’equilibri malgrat el moviment del 
tren i comença a dir en veu alta: “Bo-
na tarda, disculpin les molèsties. El 
que passa és que tinc un nen i no puc 
alimentar-lo perquè no tinc feina. 
Aquest és l’únic mitjà que tinc per 
fer-ho”. 

Algunes de les seves paraules es 
confonen amb el soroll eixordador 
del metro i resulten gairebé imper-
ceptibles. Amb tot, continua la lle-
tania: “Si per casualitat poguessin 
col·laborar amb una feina o com-
prant-me un paquetet de mocadors, 
els ho agrairia molt”, afegeix fent 
èmfasi en les paraules feina i moca-
dors i alçant la veu encara més si cal. 
Malgrat això, els passatgers es man-
tenen absorts amb la mirada al mò-
bil. Només algun l’aixeca lleugera-
ment per tornar-la a fixar a l’instant 
a la pantalleta. 

Clara Latorre Mondragón és co-
lombiana, té 31 anys i en fa tres que 
demana al metro. No obstant això, 
des que va començar la pandèmia, 
assegura, les coses han empitjorat 
de debò. Tampoc és que abans acon-
seguís una fortuna venent moca-
dors, però podia sumar fins a 30 eu-
ros en una jornada. Ara si n’obté 20 
ja pot considerar que ha tingut un 
bon dia. Els mals dies torna a casa 
amb 7 o 8 euros a la butxaca. 

Un fill de 5 anys 
És cert que la Clara té un fill: es diu 
Santiago i té 5 anys. De fet, quan en 
parla o en mostra amb orgull una fo-
tografia, se li il·lumina la cara. Per 
això precisament demana almoina 
al metro: per mantenir-lo. Està se-
parada i, segons diu, el pare no li 
aporta ni un cèntim. 

“L’assistenta social em dona una 
ajuda de 120 euros al mes”, afirma. 
Però, esclar, això no li arriba per a res. 
També rep menjar d’una entitat reli-
giosa, però es queixa que molts dels 
aliments estan caducats i no els vol 
donar al nen. Almenys, això sí, té sort 
perquè des de fa uns mesos viu en un 
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■ La Fiscalia de Madrid demana 
mantenir la prohibició del 8-M

La Fiscalia de Madrid va presentar ahir una petició 
al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) 
perquè mantingui la prohibició de les 
manifestacions previstes per al 8-M, Dia 
Internacional de les Dones, a la capital espanyola, 
per motius sanitaris, davant les xifres de la 
pandèmia. Segons la fiscal, aquests actes suposen 
un “risc”per a la salut pública. El TSJM ha de 
deliberar sobre els vuit recursos presentats pel 
Moviment Feminista de Madrid, la Comisió 8M i els 
sindicats UGT i CCOO, que demanen revocar una 
prohibició que, asseguren, vulnera el seu dret a 
manifestació i criminalitza les dones.

enbreu

La Policia Nacional va detenir ahir un conductor 
d’ambulàncies per assassinar presumptament un 
infermer de 41 anys i pare de dos fills que 
treballava a les urgències de l’Hospital Príncep 
d’Astúries a Alcalá de Henares (Madrid). El 
conductor de l’ambulància va entrar al migdia a 
l’hospital i després de mantenir-hi una discussió 
va apunyalar l’infermer per causes que encara es 
desconeixen. Després es va atrinxerar en una sala 
de l’hospital fins que va ser detingut. El 
presumpte homicida estava fora de servei mentre 
que la víctima estava de guàrdia. Segons han 
informat fons de la investigació a Efe, víctima i 
agressor es coneixien prèviament i tenien algun 
problema personal. L’agressor portava almenys 
deu anys treballant com a conductor 
d’ambulàncies en una empresa subcontractada 
pel Servei d’Urgència Mèdica de Madrid.

■ Detingut un conductor d’ambulàncies 
per matar un infermer a Madrid

El departament de Territori i Sostenibilitat va 
declarar ahir un nou episodi d’alta contaminació 
per partícules a tot Catalunya. La mesura es pren 
atenent els nivells elevats de partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) 
i es tracta del segon episodi en només 10 dies. 
L’anterior alerta es va decretar el 23 de febrer a 
causa d’una intrusió de pols sahariana a partir del 
dia 18 i la previsió dels models de dispersió de 
contaminants. El Govern recomana reduir 
moviments en cotxe privat i moderar l’activitat 
física a l’aire lliure, sobretot per a les persones 
amb problemes cardiovasculars o respiratoris.

■ Nou episodi d’alta contaminació per 
partícules a tot Catalunya 

EFE

MARC ROVIRA

Protestes sense incidents per 
reclamar la llibertat de Hasél

nidors de la via pública per evitar 
que poguessin ser utilitzats en les 
protestes, i l’Ajuntament de Barce-
lona va tancar l’accés a diverses es-
tacions de metro.  

No es van repetir incidents vio-
lents com els de fa una setmana, si 
bé es va viure un moment de tensió 
a l’altura del carrer Roger de Flor 
amb Casp, quan agents antidistur-
bis dels Mossos van barrar el pas a la 
marxa i un grup de manifestants 
van llançar ampolles i pedres contra 
els agents mentre altres manifes-
tants els deien que paressin. 

Finalment, després d’un mo-
ment de tensió els agents es van re-
tirar i la manifestació, que va reu-
nir unes 750 persones, segons la 
Guàrdia Urbana, va continuar sen-
se aldarulls fins a arribar a la pla-
ça Urquinaona, enmig d’un ampli 
desplegament policial que bloque-
java el pas de la marxa en alguns 
punts. Des d’allà, va continuar pel 
carrer Roger de Llúria i els Mossos 
van impedir que els manifestants 
accedissin al passeig de Gràcia, on 
molts establiments van tapiar tam-
bé els seus aparadors per evitar sa-
quejos, destrosses o pintades com 
les que ja es van produir en anteri-
ors protestes.  

Els manifestants  van desplegar 
durant la marxa pancartes amb el 
lema “Llibertat preses” i “Els volem 
lliures”, en al·lusió als vuit detinguts 
del cap de setmana passat. Durant la 
marxa es van corejar consignes, 
com ara “Catalunya antifeixista” o 
“Ni un pas enrere”. Acabar amb els 
desnonaments, regular els lloguers 
o dissoldre el cos d’antidisturbis 
dels Mossos, eren altres dels clams. 
Ja ben entrat el vespre, la marxa va 
tornar al punt d’origen, la plaça Te-
tuan, i des d’allà un grup més redu-
ït va continuar fins a la plaça Les-
seps, on es va dissoldre la protesta.  

Manifestacions al territori 
També s’havien convocat protestes 
a diversos punts del territori. A Sa-
badell unes cent persones es van 
manifestar sota el lema “Sense fu-
tur. Sense por” i a Girona unes cin-
quanta es van concentrar davant del 
Mercat del Lleó per exigir la lliber-
tat dels detinguts de les últimes mo-
bilitzacions i de Pablo Hasél.  

També van demanar la dimissió 
del conseller d’Interior en funcions, 
Miquel Sàmper. Finalment, els or-
ganitzadors van assegurar que no 
aturaran les mobilitzacions i van 
emplaçar la ciutadania a participar 
en les pròximes crides a través de les 
xarxes socials.  

També a Tarragona una trentena 
de persones, en la seva majoria jo-
ves, van tallar el trànsit a la plaça 
Imperial Tarraco asseient-se a ter-
ra amb una pancarta on hi deia “Lli-
bertat encausades”.e

Centenars de persones es manifesten a Barcelona, Girona i Sabadell 

Una imatge de la manifestació d’ahir a Barcelona per demanar la llibertat de Hasél. C. CALDERER

MOBILITZACIÓ CIUTADANA

Centenars de persones es van mani-
festar ahir a Barcelona per demanar 
la llibertat del raper Pablo Hasél i 
dels detinguts en els greus aldarulls 
de la setmana passada. També hi va 
haver concentracions en altres ciu-
tats de Catalunya, com Girona i Sa-
badell. La protesta més multitudi-
nària, a Barcelona, va començar a 
les sis de la tarda a la plaça Tetuan, 
on es van concentrar centenars de 
persones i nombrosos mitjans de 
comunicació. La protesta arribava 
després que dissabte passat un grup 
de persones van intentar cremar 
una furgoneta de la Guàrdia Urba-
na, fet  que va motivar una cimera 
entre la Generalitat i l’Ajuntament 
de Barcelona.  

Abans de recórrer els carrers de 
la ciutat, diversos rapers van cantar 
en solidaritat amb Hasél i en defen-
sa de la llibertat d’expressió. “Volem 
un canvi i volem un futur”, cantaven 
a l’audiència, majoritàriament jo-
ves. Els Mossos havien blindat amb 
tanques i furgonetes la seu del de-
partament d’Interior, situada al 
costat de la plaça Tetuan. Botigues i 
entitats bancàries situades a prop 
de la plaça també van col·locar plan-
xes de fusta o metall per protegir els 
aparadors per si es repetien els dis-
turbis de la setmana passada que 
van deixar imatges com una furgo-
neta de la Guàrdia Urbana en fla-
mes. També es van retirar els conte-

BARCELONA
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Enfrontament 
Tensió quan els manifestants 
van llançar objectes als agents 
que els van barrar el pas
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Els veïns s’aixequen contra les macrocuines fantasma

bar amb terrassa. “Almenys se’ls 
hauria de fer complir estrictament 
la normativa”, diu una botiguera. 

L’Ajuntament de Barcelona va fer 
una inspecció tècnica en què van 
comprovar que la construcció execu-
tada no està coberta pel comunicat 
d’obres que va presentar Cooklane, 
l’empresa del també fundador d’Uber, 
Travis Kalanick, que està al darrere de 
la macrocuina. El consistori va aturar 
les obres i ara la multinacional ha de 
presentar més paperassa, com per 
exemple el pla de mobilitat, que és de 
les qüestions que preocupen més els 
veïns. Ara bé, fonts de l’Ajuntament 
admeten que no existeix el concepte 
urbanístic ni administratiu de macro-
cuina fantasma i, per tant, no hi ha un 
registre d’aquest tipus d’activitat con-
creta. En aquest sentit, l’economista i 
professor del màster de ciutat i urba-
nisme de la UOC Eduard Álvarez 
apunta que, com que és un fenomen 
nou i sense un ordenament jurídic 
concret, les administracions no estan 
“preparades” per respondre-hi.  

D’altra banda, tal com va avançar 
el diari Tot Barcelona, també s’està 
construint una macrocuina al bar-
ri de Sant Martí. Amb tot, a diferèn-
cia de la de les Corts, les obres enca-
ra no estan gaire avançades però te-

nen els permisos en regla. Els veïns 
de Sant Martí també s’hi oposen i ja 
han convocat diverses protestes. 

Amenaça per als restaurants 
Fa anys que hi ha cuines fantasma o, 
altrament dites, dark kitchens a Barce-
lona. Coocció és una de les empreses 
pioneres del sector. El seu impulsor, 
David Carmona, defensa que ell no ha 
tingut mai cap problema amb els veïns 
i que vigilen molt amb la ventilació i 
la recollida d’escombraries, i apunta 
que el problema de les macrocuines de 
Cooklane –que es nega a atendre els 
mitjans– segurament és la mida. Car-
mona també explica que les cuines 
fantasma “necessiten” situar-se en 
llocs cèntrics i no en polígons indus-
trials perquè “el client cada vegada vol 
que li arribi la comanda més ràpid”. 

Pel que fa al nou model de restau-
ració, Álvarez apunta que el sector 
està canviant, i més arran de la pan-
dèmia. “Encara que no sigui gaire 
clar que prenguin clients als restau-
rants, sí que és probable que a mitjà 
termini els afecti i els nostres barris 
perdin en oferta, varietat i qualitat”. 
Per bé que considera que logística-
ment pot ser positiu que es concen-
trin en un únic lloc, és “dramàtic” per 
al barri al qual li toca el rebre.e

Aquest és l’espai al barri de les Corts de Barcelona 
on s’està construint una macrocuina. PERE VIRGILI

Cooklane construeix un rusc de restaurants que fan menjar a domicili a les Corts i a Sant Martí

BARCELONA

Feia mesos que diversos operaris 
remenaven en una nau de més de 
mil metres quadrats situada al mig 
del barri de les Corts, sota el Camp 
Nou. “Entraven i sortien camions i 
hi havia força paletes, i això, esclar, 
despertava dubtes”, explica una bo-
tiguera. El barri n’anava ple, però 
ningú no sabia què hi feien fins que 
va aparèixer una xemeneia gegant 
inconfusible: hi estaven construint 
una macrocuina fantasma, un espai 
per a uns 40 restaurants que única-
ment fan menjar per repartir a do-
micili. “És una vergonya, no pot ser 
que ho deixin fer al mig del barri”, 
diu Ana Ramon, portaveu de les as-
sociacions veïnals de les Corts. 

“S’ha acabat la tranquil·litat. Es-
tarem tot el dia amb el soroll de les 
motocicletes i els camions dels sub-
ministradors amunt i avall”, lamen-
ta una veïna. “I totes les escombrari-
es que generaran, on les posaran? 
Tindrem tot el carrer ple de conteni-
dors. És que no és un bon lloc per po-
sar-hi aquesta fàbrica de fer menjar, 
per això ja hi ha polígons els indus-
trials”, es queixa una cambrera d’un 

BARCELONA
GERARD FAGEDA
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“El Julián deia que aquells  
vidres li feien respecte”

angoixat per les ordres i les amo-
nestacions d’unes superviso-
res de l’adjudicatària Ram-
con, a qui el consistori va 
encomanar el servei. 

“Se sentia pressionat i 
assetjat; li havien obert 
dues faltes per una supo-
sada picabaralla amb una 
treballadora i per uns vi-
dres que deien que no ha-
via netejat prou bé”, detalla 
un operari, que sosté que 
“molts cops li havien manat ne-
tejar els vidres per fora”, cosa que 
l’empresa nega. “Es queixava per-
què d’allò se n’hauria d’haver encar-
regat un especialista –afegeixen des 
de la plantilla–, però ho feia ell per 
evitar queixes. Va posar denúncies 
perquè li manaven feines que no li 
pertocaven, no cobrava el que cor-

baixar a lleus, però l’expedient va 
quedar obert. Si hagués comès un 
error que s’hagués considerat greu, 
l’empresa ho hauria tingut fàcil per 
acomiadar-lo”, raona l’advocat Ra-
món Álvarez, que diu que “pressio-
naven” el seu client. “Per exemple, 
perquè no es deixés una cantonada 
de res sense polir. Quina iniciativa 
havia de tenir, llavors? Doncs sortir 
fora per netejar els vidres”, diu. 

L’empresa nega pressions 
“L’empresa no li va ordenar en cap 
moment que sortís a la teulada i no 
ho havia fet mai”, rebat la directo-
ra general de Ramcon, Imma Gó-
mez, que nega que s’induís l’opera-
ri ni cap altre a prendre riscos: “No 
tenia la formació ni la categoria ni 
els equips de protecció per fer 
aquest servei, que tenim externalit-
zat a una empresa especialitzada”. 

Alhora, Gómez desmenteix que 
s’amenacés el treballador amb aco-
miadar-lo: “Va rebre una carta per-
què el client es va queixar per una 
feina incompleta”. L’Ajuntament de 

“El Julián deia que aquells vidres li 
feien respecte perquè havia de 
treure mig cos per netejar-los. No 
sabem com va passar, però sí que 
només ell feia aquella feina tot 
sol”. Un treballador que parla amb 
l’ARA des de l’anonimat posa veu a 
l’estupor del personal que neteja 
els edificis de l’Ajuntament de Mo-
llet del Vallès, colpit per l’accident 
en què un veterà de la plantilla va 
perdre la vida. Julián Peña feia 28 
anys que es movia amb un cubell, 
un drap i un netejavidres pels equi-
paments de la ciutat quan va morir 
al precipitar-se des de sis metres 
d’alçada el 26 de febrer, després 
que cedís la teulada on s’havia en-
filat per netejar unes finestres.  

El Julián no duia arnès i els 
Mossos investiguen què va passar 
per arribar al fatal desenllaç. Com-
panys i familiars de la víctima di-
uen que els últims mesos estava 

BARCELONA
JORDI RIBALAYGUE

responia per aquestes feines i no 
el pujaven de categoria”. Els 

treballadors havien fet vaga 
el novembre passat per 

protestar contra un incre-
ment de la càrrega de tre-
ball, sancions “arbitràri-
es” i mancances en equips 
de protecció. 

Julián Peña –58 anys, 
solter i sense fills– n’havia 

parlat al seu nucli íntim. 
“Ens deia que l’obligaven a 

anar a llocs i a fer feines que no li 
tocaven. No hauria d’haver estat on 

va caure, i mai no hauria sortit d’ell 
enfilar-s’hi”, diu la família a l’ARA.  

Mesos abans del sinistre la vícti-
ma va presentar una demanda con-
tra les faltes que li imputaven i una 
altra per presumpta discriminació 
salarial. “Les infraccions es van re-

MERCAT LABORAL

Els accidents laborals mortals 
augmenten l’any de la pandèmia

bre, però es distribueixen bastant 
equitativament durant l’any. Els de-
cessos són majoritàriament d’ho-
mes (només hi apareix una dona 
morta el desembre) i també en gran 
mesura al sector dels serveis. Amb 
tot, l’únic sector en què aquest indi-
cador cau d’un any a l’altre és el de 
la construcció.  

Conseqüències de la pandèmia 
“Per a nosaltres és una clara indi-
cació que preventivament les coses 
no estan bé”, raonen des de CCOO, 
i critiquen alhora el problema que 
suposa la “manca de qualitat en 
l’anàlisi dels motius” que els facili-
ta la Generalitat. Però hi ha, segons 
Mònica Pérez, responsable de salut 
laboral dins del sindicat, una lògica 
evident: “La reducció de l’activitat 
i la reducció de la mobilitat pel te-
letreball fan que es redueixi l’expo-
sició al risc dels treballadors, i si ai-
xò té una incidència en els accidents 
lleus i greus, hauria de tenir la ma-
teixa en els accidents mortals”. 

La qüestió és que la pandèmia ha 
obert nous problemes. “El que hem 
vist en molts centres de treball és 
que les persones contagiades de co-
vid-19 o que estaven aïllades, com a 
contactes o persones amb símpto-
mes, no les substituïen a les cadenes 
de producció”, afirma Pérez. I 
aquesta situació ha alterat la feina 

Un treballador operant a metres de distància de terra en una línia d’alta tensió entre dues 
torres elèctriques a Catalunya el febrer passat. PERE TORDERA  

A Catalunya ha mort un 21% més de gent treballant que el 2019, tot i les restriccions generalitzades

Nou mesos llargs de pandèmia. Sis 
mesos amb l’activitat paralitzada en 
molts sectors i amb molts d’altres 
operant a mig gas. Un mes i mig de 
confinament absolut. I així i tot, els 
accidents laborals mortals s’han in-
crementat a Catalunya un 21,5%. 
Les 79 persones que van morir tre-
ballant l’any passat són 14 més que 
l’any anterior, que, al seu torn, havi-
en augmentat just la meitat respec-
te del 2018. 

L’increment destaca pel context 
general, però també pel que eviden-
cien la resta de dades que recull el 
departament de Treball de la Gene-
ralitat de Catalunya: els accidents, 
en conjunt, baixen considerable-
ment durant el 2020. Hi ha un 
33,5% menys de sinistres en els 
trasllats a la feina i, en aquest cas, els 
incidents mortals cauen un 19,2%. 
Es redueixen un 29,7% els accidents 
sense baixa en hores de treball i ca-
uen un 24,5% els lleus i un 18,5% els 
greus. I enmig de tot això, els mor-
tals pugen un 21,5%. 

Les dades no són gaire aclarido-
res sobre els possibles perquès. 
Comparativament, els mesos en 
què hi ha més distància respecte a 
l’any passat són el juliol i el setem-

BARCELONA
PAULA CLEMENTE

Julián Peña,  
el treballador 
mort mentre 
netejava un 
edifici de  
Mollet. ARA 
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La nova fàbrica de bateries elèctriques per a l’automoció 
requerirà una inversió pública i privada de 5.000 milions d’euros.  
Així ho va dir ahir la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, en una 
entrevista a La Vanguardia, on no va donar més detalls. No va 

precisar, per exemple, què significa que s’ubicarà “a prop de 
Martorell”.  “Vol dir que no hem de portar les bateries de la Xina. A 
prop significa Espanya –va dir–. No hem decidit encara la localització. 
El més important era donar a conèixer ja aquest projecte”.

5.000 M€ PER  
A LA FÀBRICA 
DE BATERIES

de la resta de la plantilla. “Els treba-
lladors han d’anar més ràpid, fer 
tasques que abans no feien, o fer fei-
nes sols que abans feien entre dos”, 
enumera la portaveu sindical.  

En resum, l’increment dels acci-
dents mortals “no es deu tant a una 
reducció de la població treballado-
ra exposada als riscos com al fet que 
les mesures preventives no estan 
funcionant i hi ha una infranotifica-
ció dels accidents greus i lleus molt 
important”, afegeix. I aquí detecten 
una situació perillosa tenint en 
compte, diuen, que la prevenció dels 
accidents mortals passa per investi-
gar els accidents lleus.  

Infarts i vessaments cerebrals 
Les dades en l’àmbit d’Espanya do-
nen una mica més d’informació. Al 
conjunt de l’Estat també creixen els 
accidents mortals, encara que la di-
ferència d’un any a l’altre és més pe-
tita que en el cas de Catalunya. I el 
motiu de mort més assenyalat, se-
gons les dades del ministeri de Tre-
ball i Economia Social, són els in-
farts o els vessaments cerebrals.  

“Això s’escapa de la prevenció de 
riscos laborals”, contraposa Miguel 
Arenas, advocat del Col·lectiu Ron-
da. “Són accidents que passen i que 
no sempre estan causats per l’estrès 
a la feina; hi ha el tabaquisme o el se-
dentarisme, també”, explica. Desta-
ca, a més, que 21 de les 595 morts es-
tan reportades com a defuncions 
derivades del covid-19.  

De fet, amb les dades espanyoles 
a la mà, ell proposa una lectura al-
ternativa: l’increment dels acci-
dents mortals el 2020 encaixa amb 
els nivells dels últims anys i el que va 
marcar la diferència va ser el del 
2019. Ara bé, superada aquesta pos-
sible explicació, Arenas no resta pes 
al problema: “Les xifres que tenim 
són molt preocupants –conclou–. 
Hem d’anar a zero accidents”.e

La incertesa sobre els fons europeus 
no s’esvaeix vuit mesos després

i un després a Europa. Amb tot, els 
detalls sobre el què, el com i el quan 
arriben amb comptagotes.  

Finançament 
Espanya rebrà, en els pròxims sis 
anys, un paquet de 200.000 milions 
d’euros que es canalitzaran a través 
de dos programes. El més important 
és el pla de recuperació i resiliència, 
que rebrà un finançament de 
140.000 milions d’euros, dels quals 
72.000 són transferències directes. 
La resta seran préstecs. Les inversi-
ons, préstecs i subvencions estaran 
centrats especialment en la digita-
lització i la transició ecològica.  
 
Calendari 
El calendari encara és una incògni-
ta. Segons les últimes informacions 
de la Moncloa, el govern espanyol 
podria enviar el seu pla de recupe-
ració a Brussel·les a finals d’aquest 
mes. El pla necessita el vistiplau de 
la Comissió Europea per poder-se 
posar en marxa. Tot i que les trans-
ferències d’Europa no es faran fins 
a finals d’any, l’Estat pot avançar di-
ners per poder començar ja a finan-
çar projectes i no haver d’esperar a 
tenir els diners de la UE. La idea és 
que les primeres licitacions i convo-
catòries d’ajudes es llancin durant 
el segon trimestre de l’any. A l’estiu 
ja hi hauria finançament. 

Gestió dels fons 
Tot passarà per Madrid. Encara 
que aproximadament la meitat 
dels diners seran gestionats des 
de les comunitats autònomes 
–segons assegura la Moncloa–, 
Madrid tindrà sempre l’última 
paraula sobre els projectes que 
reben fons. A l’hora de gestionar 
les subvencions, formalment no 
hi haurà una finestreta única, pe-
rò sí que es crearà un portal web 
únic que donarà informació i ac-
cés a totes les convocatòries. La 
web encara no està operativa. 

Qui pot rebre diners 
No només les grans empreses po-
dran optar a subvencions, també 
les pimes i els autònoms. Si per a 
grans empreses hi ha els anome-
nats PERTE (projectes estratè-
gics), per a pimes i autònoms hi 
haurà fons específics. L’executiu 
ja ha anunciat 11.000 milions per 
a pimes, però tot apunta que no 
seran ajudes directes. La minis-
tra d’Economia, Nadia Calviño, 
va assegurar que n’hi hauria, pe-
rò el seu departament considera 
ajudes directes des dels avals de 
l’ICO fins als diners dels ERTO. 
Tot es redueix a un debat semàn-
tic. La Moncloa afirma que les 
ajudes directes les donen les co-
munitats autònomes.e

La ministra d’Economia, Nadia Calviño, assegura que hi haurà diners per a pimes i grans empreses. CHEMA MOYA / EFE 

El govern espanyol no concreta el calendari i demana “paciència”

Hi ha nerviosisme entre les empre-
ses i els autònoms. Gairebé vuit me-
sos després d’aprovar-se a Brus-
sel·les el fons de recuperació per fer 
front a la crisi econòmica provoca-
da pel coronavirus, els diners enca-
ra no arriben i el govern espanyol 
ofereix pocs detalls de com es ges-
tionaran i de com les empreses po-
dran optar a les subvencions. L’exe-
cutiu de Pedro Sánchez demana 
“paciència” i argumenta que la ges-
tió del fons és “complexa”. 

Per a moltes empreses castigades 
per les restriccions de la pandèmia, 
les ajudes europees poden suposar 
una taula de salvació. Un flotador 
per no morir ofegats en deutes. En 
altres casos, una empenta per créi-
xer, transformar-se o impulsar la 
seva digitalització. El govern espa-
nyol parla de Pla Marshall per a 
l’economia, una oportunitat de 
transformació digital i ecològica. 
“No tindrem una oportunitat així en 
els pròxims 30 anys”, assegura el 
responsable d’Economia de la Mon-
cloa, Manuel de la Rocha. El presi-
dent Sánchez ha arribat a comparar 
el pla de recuperació amb la creació 
del mercat únic europeu o de l’euro, 
dues fites que han marcat un abans 

MADRID
LAIA FORÈS

L’IMPACTE DE LA PANDÈMIA

Fons  
L’Estat 
avançarà 
diners  
per no haver 
d’esperar  
els de la UE

Ajudes  
Un portal web 
que encara no 
funciona 
centralitzarà 
totes les 
convocatòries

Mollet –que ha declinat atendre 
aquest diari– paga 2,8 milions des 
del 2020 pel contracte bianual de 
neteja a Ramcon, un milió per so-
ta del preu de licitació. El lletrat de 
la víctima oposa a la versió de l’em-
presa el relat dels empleats. 

“Els dos elements d’aquest acci-
dent són típics: subcontractació i 
caiguda en alçada”, subratlla la res-
ponsable de salut laboral de CCOO, 
Mònica Pérez. “És habitual que 
una empresa derivi la responsabi-
litat en l’altra, en aquests casos. 
L’empleat es troba al mig i es pot 
negar a fer una tasca amb risc, però 
és possible que l’endemà el facin 
fora”, diu. “La norma no dona prou 
garanties per no haver d’escollir 
entre vida, salut i salari”, rebla. 

“L’empresa i l’Ajuntament es 
volen espolsar culpes, però no és 
just”, retreu la família, que descriu 
el Julián com un treballador abne-
gat que es desvivia per la seva ma-
re, malalta en una residència. A 
ella li han estalviat assabentar-se 
de la tragèdia del seu fill.e
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“Mirar el preu del bitcoin és 
la meva escurabutxaques”

al bingo. Estic tractant una perso-
na que deu mig milió d’euros”, diu. 

El que preocupa als experts és la 
falsa sensació de control que les 
criptomonedes poden generar en 
els inversors novells, sovint perso-
nes sense prou coneixements finan-
cers. “És absolutament descentra-
litzat. Pot generar més addicció per-
què hi ha molta llibertat”, opina Ma-
ría José Solé, experta en joc online 
i doctora en sociologia a la Univer-
sitat de Saragossa. A aquesta lliber-
tat s’hi suma el fet que els mercats 
no dormen i els usuaris poden con-
tinuar invertint a l’Àsia quan tan-
quen els europeus. El Marc és un 
dels joves que aquestes últimes set-
manes ha participat en l’allau de 
compravenda d’accions de la cade-
na de botigues de videojocs nord-
americana GameStop. “Hi vaig en-
trar a la segona onada, però s’ha li-
at molt”, comenta 

Amb la crisi del 2008 Consuelo 
Tomás va començar a trobar-se 
amb pacients que, amb la caiguda 
del totxo, havien buscat refugi en la 
inversió a la borsa. L’especialista en 
psicologia clínica i responsable de 
l’Institut Valencià de Ludopatia i 
Addiccions no Tòxiques recorda 
com hi van quedar atrapats. “El pro-
blema, com amb el joc, és quan amb 
una operació guanyes diners”, 
apunta. Les inversions a curt termi-
ni i amb un punt especulatiu, afe-
geix la terapeuta, són capaces de ge-
nerar un pensament màgic que ge-
nera dependència: “Quan perden 
diners poden atribuir la responsa-
bilitat a un factor extern com la po-
lítica o els problemes d’una empre-
sa, però si l’encerten el mèrit és tot 
per a ells mateixos”. 

“Ja m’hi he enganxat els dits” 
El confinament, coincideixen els 
consultats, també ha donat ales a 
destinar més temps a invertir i 
apostar des de casa. “Amb els bars i 
les sales de joc tancades, hi ha per-
sones que han començat a apostar o 
han passat a la modalitat online”, 
explica Montse Gómez, coordina-
dora del grup de treball de joc pato-

lògic del Col·legi de Psicologia de 
Catalunya. L’any de la pandèmia 
també ha coincidit amb una nova al-
ça rècord del preu del bitcoin, que al 
febrer va superar per primer cop la 
barrera psicològica dels 50.000 dò-
lars. “Ja m’hi he enganxat els dits al-
guna vegada i al final vaig decidir 
vendre el que tenia”, reconeix el 
Marc. Tot i així, no té cap intenció 
de deixar aquestes operacions: “Hi 
tinc el que estic disposat a perdre. Si 
necessito diners perquè vull fer un 
viatge, em venc accions”. 

Per evitar conductes de risc, Gó-
mez considera que cal exigir més in-
formació i transparència sobre el 
risc de les inversions a les platafor-
mes que s’estan beneficiant del fe-
nomen: “Molts casos encara no es-
tan en tractament, però no vol dir 
que no n’hi hagi”. Perendreu creu 
que perquè s’instauri com a addicció 
caldrà esperar almenys dos anys, pe-
rò pronostica que les addiccions al 
sexe, les compres i la inversió seran 
més habituals a curt termini.e

Un usuari utilitzant una aplicació per comprar i invertir en 
criptomonedes. PERE TORDERA

La pandèmia dispara l’addicció a les inversions

TECNOLOGIA

El Marc té calculat que cada mes, si 
no té imprevistos, pot estalviar uns 
300 euros. El 20% els guardarà al 
banc. La resta aniran a parar a la 
borsa o els mercats de criptomone-
des que va descobrir fa alguns anys. 
“Igual que a la gent gran els atrapen 
els llumets de les escurabutxaques, 
per a mi té el mateix efecte mirar 
com es desperta el preu del bitcoin”, 
confessa aquest barceloní de 28 
anys. Ho consulta cada matí, als des-
cansos de la feina i abans d’anar a 
dormir, quan repassa les notícies 
del dia per decidir quines accions 
comprarà o vendrà. “És addictiu, 
qui ho negui menteix; però jo no 
compto amb els diners que hi inver-
teixo”, explica. 

Plataformes com Robinhood, 
eToro, Binance o Bit2Me s’han con-
vertit en la porta d’entrada de molts 
joves al món de la inversió a través 
del seu mòbil. Els reclams publici-
taris –que han fet el salt de la xarxa 
a les marquesines de l’autobús– re-
peteixen recurrentment dues pa-
raules: fàcil i ràpid. Però psicòlegs, 
acadèmics i entitats adverteixen 
que el component atzarós d’aques-
tes operacions amaga el mateix risc 
de desencadenar addiccions que al-
tres conductes com el joc online i les 
apostes esportives. 

A l’Associació Centre Català 
d’Addiccions Socials fa més de tren-
ta anys que ofereixen tractament a 
persones amb addiccions en què no 
intervenen les substàncies tòxi-
ques. “Hem notat que hi ha més 
consultes. Ara set de cada deu paci-
ents hi venen pel joc online, però en 
els últims mesos en comencem a te-
nir per problemes amb les cripto-
monedes o la inversió especulati-
va”, confirma Francesc Perendreu, 
president de l’entitat. A la seva con-
sulta el perfil dels pacients és cada 
vegada més jove i acumula pèrdues 
més elevades. “Amb aquestes inver-
sions la fantasia de recuperar els di-
ners no va de 500 euros com pot ser 

BARCELONA
PAULA SOLANAS ALFARO

Origen 
Després de la 
crisi del totxo, 
molta gent va 
trobar refugi 
en la inversió 
a borsa

Magnitud  
“Estic tractant 
una persona 
que deu mig 
milió d’euros”, 
explica un 
terapeuta

Els nous  
mercats online 

●  Binance 
És la plataforma d’intercanvi 
de criptomonedes més im-
portant en volum de transac-
cions i hi cotitzen més de 300 
divises. Es va fundar a la Xi-
na, però s’ha hagut de reubi-
car a Malta. 
●  Robinhood  
Aquesta apli permet comprar 
i vendre accions sense pagar 
comissions a inversors no 
professionals. Últimament 
s’ha fet popular perquè milers 
d’usuaris la van utilitzar per 
comprar accions de la cadena 
GameStop i enfonsar l’estra-
tègia dels fons especuladors 
de Wall Street.
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Dones que obren camí  
Dolors Aleu i Riera va néixer el 1857 a Barcelona i el 
1882 es va convertir en la primera dona llicencia-
da en medicina a tot l’Estat. Avui, vigília del 8-M, val 
la pena recordar la trajectòria d’Aleu, que va com-
batre, a base de constància, uns estereotips que 
sempre relegaven les dones a l’àmbit domèstic. Du-
rant l’etapa universitària, el seu pare, Joan Aleu 
–doctor en farmàcia i governador general de Cata-
lunya–, va arribar a posar-li dos escortes perquè po-
gués assistir a les classes sense patir per la seva se-
guretat. Aleu va desenvolupar el que ara anome-
naríem perspectiva de gènere dins la medicina, i en 
la seva tesi doctoral, per exemple, criticava dura-
ment l’ús opressiu de la cotilla. A la imatge la veiem 
a la consulta on va treballar durant 25 anys.

07-03- 2021 

Mirades



Família Cuyàs Robinson / Galeria de Metges Catalans
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La recepta 
antipandèmia 
dels negocis 
centenaris 
La majoria dels locals 
més emblemàtics  
de Barcelona 
sobreviuen al covid

FALTEN DOS DIES per Nadal. El restau-
rant Can Culleretes ho té tot preparat 
perquè el seu flamant servei de menjar 
a domicili passi la seva particular pro-
va de foc: 120 comandes que repartirà, 
com ho està fent des de fa unes setma-
nes, l’amo del negoci. Tot previst excep-
te que un dels cuiners doni positiu en 
covid-19 i que s’hagin de confinar tots 
els que han estat amb ell davant dels fo-
gons. És l’últim aprenentatge que l’any 
li va deixar a Carlos Martínez: pot por-
tar un restaurant, pot ser repartidor i 
també cuinar per a 120 persones. Per-
què s’arremanga, s’hi posa i ho tira en-
davant. La pressió no és poca: el deute 
relacionat amb la pandèmia puja a 
250.000 euros i el que deixa caure, si es 
rendeix, és un dels restaurants més an-
tics de Barcelona.  

Però sembla que el més habitual, en-
tre els de la seva classe, és aguantar. Can 
Culleretes està entre els cinc establi-
ments més antics de Barcelona d’una 
selecció de comerços emblemàtics que 
ha elaborat el Fons d’Imatges del Co-
merç de Catalunya (FICC) amb el fotò-
graf Esteve Vilarrúbies. I dels prop de 
140 negocis icònics que aquest projecte 
va recollir l’any passat, la majoria se-
gueixen oberts. Tot i les restriccions a la 

araemprenem

@ARAemprenem

Empreses
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mobilitat, les setmanes de tancament 
en molts dels casos i els baixíssims ni-
vells de turisme. Com s’ho han fet?  

En el cas d’aquest restaurant del 
Born la resposta és ser propietaris del 
local, els ERTO i haver-se inventat una 
manera de vendre a través d’internet. 
La mare i la tieta de Carlos Martínez li 
van cedir les regnes poc després que es-
clatés la pandèmia. Ell, tercera genera-
ció de la mateixa família al capdavant 
del negoci, heretava un establiment que 
porta 165 anys obert al mateix lloc, pe-
rò que segons la família en porta 280 
voltant per Barcelona. “Al principi era 
més fàcil, perquè hi havia molts menys 
restaurants”, exposa Martínez. Parla 
d’abans dels Jocs Olímpics, quan els 
restaurants de la zona es podien comp-
tar amb els dits d’una mà i quan els seus 
avis, amos del local des del 1958, enca-
ra també arrossegaven la fidel cliente-
la que els acompanyava des de l’anteri-
or restaurant que regentaven.  

En els últims anys el que els ajudava 
a tirar endavant era el turisme. “Haví-
em tingut la sort que una multinacional 
de viatges asiàtics ens portés tres o qua-
tre grups per setmana”, rememora el 
seu net. “Ja ens anava bé, perquè vení-
em de la crisi del 2007 i això ens va fer 
remuntar una mica després que la clien-
tela de Barcelona deixés de baixar al 
centre de la ciutat”, explica. El remei, 

quan els han obligat a tancar i el turis-
me ha desaparegut, ha sigut muntar una 
botiga digital, que no un delivery, acla-
reix. El que fan és vendre plats prepa-
rats que el client haurà d’acabar de cui-
nar a casa i recollir ell mateix. Res de 
Glovos o Deliveroos.  

I així sobreviu, patint com mai no ho 
havia fet el negoci, diu, però amb la cer-
tesa que, almenys de moment, no haurà 

de tancar.  

ÉS MÉS DEL que 
pot dir la Casa 
Beethoven, que, de-
dicada sobretot a la 
venda de partitures 
i llibres de música, 
assumeix amb re-
signació que qual-
sevol dia pot ser l’úl-
tim: la pandèmia ha 
accelerat tots els 
problemes que co-
llaven el negoci.  

“Teníem el hàndicap de les fotocòpi-
es, després el de la pirateria a internet i 
la crisi de fa deu anys, tot barrejat amb 
les grans companyies de distribució: ara 
hi afegim que els músics no tenen feina 
i que les escoles de música ensenyen on-
line”, recita Jaume Doncos, propietari 
d’un comerç que també té el seu origen 
als anys 80 del segle XIX. El fet que a les 

prestatgeries s’hi combinin desenes i de-
senes de grans carpetes vermelles ple-
nes de partitures, amb volums per 
aprendre a tocar les cançons de Queen 
que apareixen a la pel·lícula Bohemian 
Rhapsody o les d’Adele o Amy Winehou-
se, demostra que l’aposta de supervivèn-
cia, fins ara, havia sigut estar sempre al 
dia. També ho prova la vitrina plena de 
detallets de record per al turista. “Farem 
virgueries per sobreviure, com tothom”, 
anticipa Doncos. “És un repte que té el 
seu morbo: ara bé, uns mesos d’acord, 
però aquest estrès que se’ns acumula dia 
a dia és massa patiment”, conclou.  

Ell ha fet el salt a l’online, però no 
s’ha digitalitzat purament: és un sector 
molt protegit pels drets d’autor i no pot 
competir amb la pirateria. 

A menys d’un quilòmetre de distàn-
cia, Artemi Carreras podria fer-ho, pe-
rò en aquest cas senzillament no vol: 
considera que en el seu sector l’assesso-
rament i interactuar físicament amb el 
producte és essencial. Carreras és el 
propietari de Gèneres de Punt La Tor-
re, un comerç de venda de roba interi-
or que va obrir el seu avi a la plaça Uni-
versitat l’any 1900. La imatge d’un apa-
rador ple de calcetes, calçotets, sostens 
i samarretes llises xoca en una zona do-
minada per les botigues de la família In-
ditex o bé per cosines germanes seves. 
“Quan jo tenia 20 o 30 anys em deien: 
«Què faràs? Perquè la gent gran, que 
són els teus clients, es moriran»”, expli-
ca l’actual propietari del negoci. “Sí, es-
clar, es moriran, però és que la gent jo-
ve es fa gran i les necessitats són dife-
rents amb 30, 40, 50 o 90 anys”, es res-
pon, tot i que reconeix que, 
efectivament, de noies joves que vagin 
a comprar els sostens allà, ben poques. 

Així i tot, la proposta deu quallar entre 
la gent gran, ja que fa 121 anys que el ne-
goci és obert. “Cada època ha tingut la se-
va particularitat: als anys 50 o 60 va apa-
rèixer El Corte Inglés, i ens deien que els 
petits comerciants acabaríem tancant. 
Ara qui està a punt de fer fora 3.000 per-
sones són ells, i La Torre segueix”, defen-

sa. L’explicació? “Al comerç normal i 
corrent tenim les idees més o menys cla-
res: comprar la qualitat que vols vendre 
(perquè no vendre el més car sempre és 
el millor), decidir quin negoci vols fer i 
anar seguint”, respon. 

Més enllà d’això, si sobreviuen oberts 
prop d’un any després que la pandèmia 
s’instal·lés al país és pels ERTO i perquè 
l’hivern ha sigut molt fred, però també 

perquè han com-
pensat el temps 
tancats amb hores 
de més estant 
oberts. “¿Trobes 
normal que els co-
merciants de Bar-
celona tanquessin 
per vacances? –es 
pregunta–. Per a mi 
això és absurd, has 
estat dos mesos 
tancat, l’única ma-
nera de recuperar 
és obrir dos mesos 

més, i com que això no es pot fer cal te-
nir la botiga el màxim temps que puguis 
oberta”. I mentre així segueixi, anar-se 
adaptant al que busquin els clients. 
Aquest hivern han sigut peces de roba 
que protegissin del fred, i roba còmoda 
per teletreballar a casa, així que ha tingut 
sempre pijames i bates a la vista, i ha pro-
curat que mai n’hi faltin al magatzem.  

QUI TORNA A apuntar cap al comerç 
electrònic com a motiu de la supervivèn-
cia és la Casa Gispert. Aquest és un co-
merç dedicat a l’alimentació, sobretot a 
la fruita seca, que també s’acosta al segle 
i mig de vida, però que tot i l’estètica prò-
pia d’aquella època té un robust teixit 
empresarial darrere molt en línia amb 
les dinàmiques dels temps actuals. La 
botiga de Barcelona, un establiment a 
Terrassa, l’obrador, les oficines, un moll 
de càrrega i descàrrega i els espais d’en-
vasament i de gestió de la distribució, ai-
xí com una botiga online, els han ajudat 
a tirar endavant tot i la pandèmia. Ara 
bé, no sense complicacions. “Arriba la 
pandèmia i una botiga que no havia es-
tat tancada ni per la guerra queda tanca-
da una setmana perquè la situació era 
molt crítica”, explica un portaveu.  

No només això: “Sent un negoci situ-
at en una zona de molt trànsit turístic, 
abans hi havia una afluència de turistes 
que avui dia no hi és”, afirma. Això sumat 
a la gent que baixava d’altres punts de 
Catalunya i que ho aprofitava per com-
prar habitualment, que han deixat de ve-
nir. En canvi, però, la venda en línia s’ha 
disparat. “El continent és antic, però no 
l’equip, ni les vendes: estem totalment 
adaptats al segle XXI”, diu, contundent, 
el mateix treballador de l’empresa.  

Zoila Agramonte porta dos anys per-
seguint el mateix objectiu en el seu sec-
tor, el de les farmàcies. Ella és l’última 
de la llarga llista de mans per les quals 
ha passat l’anomenada Farmàcia de la 
Llana, que és el comerç més antic que 
apareix al llibre d’Esteve Vilarrúbies. 
Aquest establiment va obrir portes, se-
gons la seva recerca, l’any 1710. Agra-
monte n’ha sigut la responsable els úl-
tims dos anys i li ha fet un rentat de ca-
ra sense malmetre l’essència estètica 
del negoci. L’última modernització, pe-
rò, l’ha impulsat la pandèmia: vendre 
online. Sense voler-ho, s’ha convertit en 
l’exemple de la barreja perfecta: poder 
comprar a l’establiment més antic de 
Barcelona a través d’un mòbil d’última 
generació.—Paula Clemente

“Quan va 
obrir El 
Corte Inglés 
es deia que 
patiríem: 
aquí seguim i 
ells faran 
fora 3.000 
treballadors”

“Arriba el 
covid i una 
botiga que no 
havia estat 
tancada ni 
durant la 
guerra ha de 
tancar una 
setmana”
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Innovació

i
A U T O M O C I Ó  

El cotxe urbà 
elèctric ‘made in’ 

Tarragona 
L’empresa tecnològica Tecnovelero 

impulsa un vehicle per anar per ciutat 
de només 500 quilos, de dues places i 

respectuós amb el medi ambient 

APAMEM ELS CONCEPTES: un cotxe 
elèctric és una nova mobilitat urbana 
assequible que no contamina ni vam-
piritza la ciutat. Així ho veu Javier La-
vernia, director general de Tecnovele-
ro, una empresa fundada el 2018 a Tar-
ragona que ja té a punt un prototip 
d’un cotxe elèctric a escala 1:5, batejat 
com a Virante. L’objectiu immediat és 
començar una ronda de grans inver-
sors a la primavera i la producció des-
prés de l’estiu. 

“Nosaltres no som una companyia 
d’automoció, sinó una de tecnològica”, 
remarca aquest enginyer amb una tra-
jectòria laboral sempre vinculada al 
sector del motor i del transport. En una 
nau del polígon Riu Clar de Tarragona, 
s’afanyen a treure tot el suc al prototip, 

C I N C  C È N T I M S

La factura, ¿la 
voleu amb 

IVA o sense?

Quantes vegades 
ens l’han feta, 
aquesta pregunta? 
Aquesta setmana 
la qüestió em tor-
na al cap. Una per-

sona que prepara les oposicions 
per a Inspecció de Treball ens 
comenta que l’últim examen li 
ha anat molt bé. Ens diu que el 
seu preparador és molt bo, però 
que el va colpir al principi de la 
seva relació professional quan 
van haver de parlar de diners. El 
preu de l’hora no va ser un pro-
blema, però el va sorprendre 
molt quan li va dir que no li fa-
ria factura i tot seria “en negre”. 
El preparador en qüestió és ins-
pector en actiu.  

He estat molts anys vivint a  
l’estranger en països de cultura 
llatina com Itàlia, o molt propera a 
la nostra com França, i no s’hi ve-
uen aquestes coses. La pregun-
ta de “con IVA o senza IVA” no me 
la van fer mai a Milà, i “avec ou 
sans TVA” tampoc a París. No for-
ma part del seu lèxic habitual.  

Aquí, en canvi, forma part de la 
cultura del país. Expressions com 
“diner negre” o “caixa B” surten 
dia sí dia també als telenotícies. I 
quan les volem sofisticar una mi-
ca, apareixen les “mares superi-
ores” i els “missals” que s’han de 
fer arribar al “capellà de la parrò-
quia”. I quan ja estem acostumats 
a les targetes black, apareixen les 
targetes royal.  

En les pròximes setmanes es 
començaran a adjudicar els fons 
europeus de recuperació, batejats 
com a Next Generation UE. Par-
lem de 140.000 milions d’euros, 
un 27% de la despesa pública 
anual de l’estat espanyol. Aquests 
diners són una oportunitat única 
per fer renéixer l’economia i do-
nar-hi suport en un moment crític 
motivat per la pandèmia. 

Estaria bé que quan s’hagin 
de repartir aquests fons oblidem 
el nostre caràcter i comporta-
ments típicament llatins i ens 
convertim, durant una llarga 
temporada, en gestors amb èti-
ca nòrdica. Si fem com sempre, 
ens sortirà molt cara la factura. 
Amb IVA o sense. 

XAVIER 
MITJAVILA
DIRECTIU

@XavierMitjavila

un mini-Virante de només 80 centíme-
tres, per aconseguir un vehicle lleuger, 
polivalent i urbà amb les màximes 
prestacions. 

El context és la proliferació actual a 
les ciutats de la velocitat màxima a 30 
quilòmetres per hora, a curt termini 
més restriccions d’accés als vehicles 
contaminants, i a llarg, les intencions 
de la Comissió Europea de prohibir els 
motors convencionals el 2050, però, 
sobretot, la urgència de revertir el can-
vi climàtic. En aquest escenari, el Vi-
rante tindrà dues places, només 500 
quilos de pes i tres versions, amb preus 
finals d’entre 9.000 i 12.000 euros. Pe-
rò amb les actuals bonificacions al ve-
hicle elèctric pot quedar un preu final 
de 3.000 euros 

LES TRES VERSIONS tindran el mateix 
xassís. La més senzilla, de 4 Kv, una ve-
locitat màxima de 40 quilòmetres per 
hora i 200 quilòmetres d’autonomia, 
està pensada per conduir des dels 15 
anys. La segona està dirigida sobretot 
al sector del repartiment. Tindrà 15 Kv, 
velocitat de 90 quilòmetres per hora i 
una autonomia de 16 hores contínues 
(300 quilòmetres). Si convé, es podrà 
retirar el seient del copilot per guanyar 
més capacitat. L’empresa Mailbox de 
Tarragona ja hi ha mostrat interès. 

La tercera versió és de 25 Kv, una 
autonomia de 170 quilòmetres i una 
velocitat de 130. Lavernia convida a 
pensar, per exemple, en les entrades a 
Barcelona per entendre el canvi de pa-
radigma que vol. L’enginyer calcula 
una concentració diària d’uns 25.000 
cotxes de 4,5 metres, ocupats per una 
sola persona que, quan arribi a la seva 
destinació, tindrà el cotxe immobilit-
zat durant hores. El resultat és absurd: 
contaminació i invasió de l’espai urbà 
per molt poc temps d’ús a un cost eco-
nòmic molt alt. Conclusió: “És un mo-
del absurd. Virante és el futur”. Per ar-
ribar a aquest futur, el passat suma 
més de 13.000 hores d’enginyeria. La-
vernia s’autodefineix com “una perso-
na molt treballadora” que no ha fet va-
cances ni un sol dia en els últims qua-

tre anys. L’empenta definitiva l’ha do-
nat el Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI), del ministe-
ri de Ciència i Innovació, amb un ajut 
de 315.192 euros del seu programa 
d’innovació i desenvolupament (PID) 
per a empreses. 

La pandèmia, però, els va esmicolar 
els plans. Per davant del Virante hi van 
passar 186 projectes centrats en el co-
vid i l’aportació del CDTI no s’ha pogut 
concretar fins ara. 

La injecció del ministeri es dedica-
rà a enllestir tasques de R+D i a captar 
talent. Permetrà contractar nou pro-
fessionals. Tecnovelero va començar 
amb dues persones, ara són cinc i tan-

caran l’any amb 
dotze. Les previsi-
ons són arribar als 
28 l’any vinent i el 
2024 ser una plan-
tilla de 78 professi-
onals. 

ELS CONTRAC-
TES NOUS perme-
tran que el projec-
te agafi velocitat. 
“Mirem fins a l’úl-
tim cèntim que 
gastem perquè te-

nim els recursos que tenim”, se since-
ra el director general. Malgrat tot, 
aquestes limitacions financeres tam-
bé han esperonat la creativitat. Men-
tre desenvolupaven el cotxe van in-
ventar tres solucions tecnològiques, 
que aviat es podran comercialitzar pa-
tentades al marge del Virante. Per des-
comptat, “serviran per monetitzar-les 
i es reinvertiran en l’empresa”. Tam-
bé compta l’enginyeria social. Ja hi ha 
acords en marxa amb la Universitat 
Rovira i Virgili i amb l’Institut Com-
te de Rius de Tarragona.  

Abans de la producció en sèrie del 
Virante, se’n farà una de beta amb 25 
unitats. Hi ha converses, tant discretes 
com avançades, amb grans empreses i 
dos ajuntaments del territori perquè 
aquest cotxe que trenca esquemes sigui 
la seva flota.— Esther C. Mirall

El vehicle es 
dirà Virante, 
n’hi haurà 
tres models  
i els preus 
oscil·laran 
entre els 
9.000 i els 
12.000 euros
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Com dos 
espolis

E
lls no se’n deuen haver 
adonat, però el centre 
d’innovació en mitjans 
de pagament que Cai-
xaBank, Visa i Samsung 
tenen a Barcelona ha 

trobat la clau perquè l’estat espa-
nyol deixi d’estar tan interessat en 
retenir Catalunya. Un estudi de 
l’entitat estima que si l’adopció 
dels pagaments digitals a Espanya 
fos similar a la del conjunt de l’eu-
rozona, Hisenda podria recaptar 
cada any entre 16.000 i 32.000 mi-
lions d’euros més que ara. No puc 
evitar que les xifres em facin pen-
sar en els mítics 16.000 milions 
que marxen anualment del país 
per no tornar mai més. 

L’argument dels autors és que 
incrementar l’ús de les targetes 
bancàries i les seves versions vir-
tualitzades en telèfons mòbils i re-
llotges faria baixar la circulació de 
diners en efectiu, que són el suport 
principal de l’economia submergi-
da que no tributa. L’economista 
principal de CaixaBank assegura 
que el 20% dels espanyols cobren 
en efectiu almenys un 25% dels 
seus ingressos recurrents. I quan 
cobres en bitllets, els fas servir per 
pagar. 

La reticència als pagaments di-
gitals no té cap motiu estructural: 
a Espanya hi ha més targetes (86 
milions) i datàfons (més de dos mi-
lions) per càpita que en el conjunt 
de la zona euro. Però es fan servir 
menys: els 4.500 milions de paga-
ments anuals amb targeta només 
representen el 17% del PIB, molt 
per sota del 36% de Portugal i el 
45% del Regne Unit. Cada datàfon 
espanyol ingressa cada dia una 
mitjana de 285 euros, davant els 
679 euros d’un de portuguès i els 
941 d’un de britànic. A Espanya les 
monedes i els bitllets són el 83% 
dels pagaments a botigues en 
quantitat i el 66% en valor, molt 
més que el 73% en volum i el 43% 
en valor que l’efectiu representa 
en el conjunt de l’eurozona. Per ai-
xò tenim 1.133 caixers automàtics 
per milió d’habitants davant els 
727 de la zona euro. Ni que sigui 
perquè l’Estat pugui arreplegar 
16.000 milions d’un altre lloc que 
no siguin les butxaques dels cata-
lans, em declaro a favor dels paga-
ments digitals.

ALBERT 
CUESTA
ANALISTA 
TECNOLÒGIC

@albertcuesta

X A R X E S  S O C I A L S  

El gran club privat 
de Silicon Valley 
és un unicorn de 

dotze treballadors 
L’apli de grups d’àudio Clubhouse 

va néixer en ple confinament però els 
inversors ja la valoren en 1.000 M$ 

“ETS AQUÍ? ENS pots sentir?” La pre-
gunta cau al buit. Com la d’un mèdium 
invocant un esperit que es vol fer espe-
rar. Passen uns segons incòmodes fins 
que a la pantalla apareix un petit cercle 
amb la fotografia del cul d’un home. 
Porta uns calçotets vermells amb la pa-
raula sexi estampada. Quan per fi la veu 
respon és la d’Elon Musk, fundador de 
Tesla i aficionat habitual a la irreverèn-
cia a les xarxes. Encara no ho sap, però 
ha trobat una nova joguina preferida. 
Durant una hora i mitja parlarà de la co-
lonització de Mart, les criptomonedes 
i les vacunes del covid-19, i entrevistarà 
ell mateix el conseller delegat de l’apli 
de compravenda d’accions Robinhood, 
Vlad Tenev. Els seus somnis espacials, 
però, no els podrà sentir tothom: tan 
sols la selecta audiència de 5.000 espec-
tadors que han pogut accedir a la con-
versa després de rebre una invitació.  

Així va ser la primera incursió d’Elon 
Musk a Clubhouse, la nova obsessió de 
Silicon Valley, que s’ha convertit en una 
espècie de gran grup de WhatsApp de la 
indústria tecnològica. El funcionament 
és, com anuncia el nom, molt semblant 
al d’un club privat. Els oients només po-
den descarregar l’aplicació si n’aconse-
gueixen una invitació i a les converses 
d’àudio s’hi debaten temes de tota me-
na. Tot plegat es retransmet en directe, 
però a diferència d’altres formats com 
el podcast no queda enregistrat enlloc. 
El que passa a Clubhouse queda a Club-
house (o d’això presumeix l’empresa). 
A la pràctica, la plataforma s’ha conver-
tit en la sala virtual per a milers de re-
unions entre emprenedors i inversors. 
El gener passat tenia dos milions d’usu-
aris i, malgrat que la companyia promet 
obrir-hi tard o d’hora l’entrada a tot-
hom, a eBay se’n poden comprar invita-
cions per centenars de dòlars. Celebri-
tats com la presentadora Oprah Win-
frey, el raper Drake, el fundador de Mi-
crosoft, Bill Gates, i el de Facebook, 
Mark Zuckerberg, ja s’han confessat en 
aquesta capella digital. 

Però l’aplicació no té ni un any de vi-
da. Clubhouse va néixer l’abril del 2020, 
quan el món encara s’habituava al con-
finament. De fet, a la companyia aquest 
èxit l’ha agafat per sorpresa. Amb prou 
feines té una dotzena de treballadors, 
entre els quals hi ha els seus fundadors, 
Paul Davison i Rohan Seth. L’apli ni tan 
sols ha pogut llançar de moment la ver-
sió per a Android: ara mateix només es-
tà disponible per als dispositius d’Ap-
ple. La mida de start-up en fase llavor 
sorprèn. Sobretot tenint en compte que 
a finals de gener va captar una ronda de 
100 milions de dòlars que situa l’empre-
sa dins la categoria dels unicorns. És a 
dir, els inversors la valoren en més de 
1.000 milions de dòlars.  

COM ÉS HABITUAL en la dinàmica de 
Silicon Valley, al furor sobtat per Club-
house l’ha seguit ràpidament una tonga-
da d’interrogants sobre la seva operati-
va. Reguladors de països com Itàlia i Ale-
manya posen en dubte que compleixi la 

normativa de priva-
citat europea en el 
tractament de les 
dades dels usuaris. 
De moment, l’em-
presa, amb seu a 
San Francisco, ni 
tan sols compta 
amb un represen-
tant legal a la Unió 
Europea que pugui 
contestar a les pre-
guntes de les auto-
ritats. Un estudi 
d’investigadors de 

l’Stanford Internet Observatory 
d’aquesta universitat californiana hi afe-
geix una altra sospita. Avisen que Club-
house té com a proveïdor de programa-
ri la xinesa Agora, una empresa que “po-
tencialment” podria donar al govern de 
Pequín accés a les dades de les reunions. 

I encara hi ha un últim front obert. 
Probablement, el més actual de tots. 
Clubhouse es vol erigir en l’espai segur 
per als defensors de la llibertat d’expres-
sió. Aquesta missió té dues cares. D’una 
banda, la Xina va acabar bloquejant l’apli 
després que hi tingués lloc un debat 
massiu sobre temes com els drets hu-
mans i la censura al gegant asiàtic. Mal-
grat tot, algunes veus creuen que la fór-
mula pot ser una arma de doble tall. I, de 
l’altra, als seus xats també s’hi han pogut 
difondre idees racistes, misògines i te-
ories conspiratòries (per exemple, sobre 
les vacunes del covid-19), que hi troben 
un espai lluny de l’exposició de fòrums 
públics com Twitter. 

Després d’aquella primera conver-
sa amb l’avatar dels calçotets ver-
mells, Clubhouse ha passat fins i tot 
per l’efecte Elon. Quan el magnat va es-
criure a Twitter que parlaria a la no-
va xarxa es va repetir una bogeria ja 
habitual. En poques hores les accions 
que es disparaven a la borsa no eren de 
Clubhouse, que no hi cotitza, sinó les 
d’una empresa de nom gairebé idèn-
tic.—Paula Solanas Alfaro

Celebritats 
del món de 
la tecnologia 
com Bill 
Gates, Mark 
Zuckerberg i 
Elon Musk 
hi han fet 
conferències
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ves conferències hi tro-
bem un rang de temes 
molt ampli, des de l’art 
de teixir fins a reflexions 
sobre la crisi econòmica 

europea de finals del se-
gle XIX, producte de la seva gran cultu-
ra i preparació. 

AMB EL MATRIMONI amb la indiana 
Concepció Soler Serra va començar 
una nissaga medul·lar al país, que en-
cara avui ens marca els llocs de poder. 
El seu fill Lluís Ferrer-Vidal Soler (a 
partir d’aquesta generació els cog-
noms aniran units per sempre més) va 
ser soci fundador de la cimentera As-
land, juntament amb el comte de 
Güell; també va presidir Foment i va 
formar part del nucli que va fer néi-
xer la Caixa de Pensions.  

Un altre fill, Josep, va tenir una in-
tensa activitat política al Congrés i al 
Senat, mentre que Joan Ferrer-Vidal 
va ser el primer comte de Ferrer-Vidal 
i es va emparentar amb la família Güell. 
El fins fa poc (2018) president de Fo-
ment del Treball, Joaquím Gay de 
Montellà i Ferrer-Vidal, prové també 
d’aquesta família. La llavor plantada fa 
gairebé dos-cents anys continua pro-
duint. —David Valero Carreras

H O M E N O T S  I  D O N A S S E S  
El pare català de 

la implantació 
d’aranzels 

Josep Ferrer Vidal era 
empresari tèxtil i la primera 

generació de la seva saga que 
va ocupar la presidència de 

Foment del Treball 

EL 26 DE gener del 1895, dos anys 
després de la seva mort, la patronal 
Foment del Treball va retre un ho-
menatge a Josep Ferrer Vidal en el 
marc del que aleshores s’anomenava 
solemne vetllada necrològica. Com a 
part de l’acte es va imprimir un pane-
gíric on glossaven la figura del difunt 
sense estalviar-ne elogis.  

Al text se’l dibuixava amb un feix de 
virtuts, amb frases envitricollades com 
“sota el fulgor vivíssim de les seves ex-
traordinàries qualitats, aprecieu bé 
quant valia i quant va perdre Espanya, 
i més particularment Catalunya, al des-
cendir al sepulcre aquest atleta del tre-
ball, apòstol incansable de la producció 
i defensor constant de les bones doctri-
nes”. O també “Ferrer i Vidal, com tants 
altres que destaquen per talent i merei-
xements, té història pròpia, modesta, 
però brillant; esculpida per les seves 

obres que, fruit del 
seu geni, constitu-
eixen el pedestal de 
la seva glòria”. 

Vet aquí un bur-
gès vuitcentista 
prototípic: no neix 
ric, però sí ben si-
tuat, i amb esforç i 
talent aconsegueix 
prosperar en la so-
cietat catalana de 
l’època i acaparar 
càrrecs i diners. Es 
va preocupar d’es-

tudiar i aprendre idiomes, i ben aviat va 
ajudar els pares en el negoci familiar. 
Des d’aquests inicis, al comerç de vins 
i licors dels pares a Vilanova i la Geltrú, 
fins a ser el pal de paller de les elits ca-
talanes, hi ha la crònica d’un país sen-
cer. El primer pas va ser la seva feina a 
la fàbrica tèxtil de l’indià vilanoví Sebas-
tià Gumà, on va prosperar fins a acabar 
tenint la seva pròpia factoria.  

Proteccionista convençut, va lluitar 
amb totes les seves forces per implan-
tar aranzels que privilegiessin la pro-
ducció nacional, fins a ser considerat 

persona clau en el com-
bat a mort contra els lliu-
recanvistes. L’anomena-
da Fábrica de Mar José 
Ferrer y Cía va arribar a 
ocupar, a mitjans del se-
gle XIX, els llocs capdavanters de la in-
dústria tèxtil catalana, tant per capa-
citat productiva tècnica com per nom-
bre de treballadors. 

A BANDA DELS seus negocis personals, 
la llista de càrrecs que va arribar a ocu-
par és extensa: president de Foment del 
Treball (aquesta mateixa entitat que li 
retia homenatge després de la seva 
mort), director i vicepresident de la Cai-
xa d’Estalvis de Barcelona –la dels mar-
quesos–, conseller del Banco Hispano 
Colonial, de la Compañía General Taba-
cos de Filipinas, del Crèdit Mercantil, 
de l’asseguradora La Previsión, dels 
Ferrocarrils del Nord d’Espanya i d’un 
grapat més de companyies, a més de vo-
cal de l’Exposició Universal de Barcelo-
na del 1888. Però també va tenir un peu 
a la política, perquè va ser diputat a Ma-
drid, senador i vocal de la Junta d’Agri-
cultura, Indústria i Comerç.  

En l’àmbit social també hi tenia un 
peu, com prova que fos president del 
prestigiós Ateneu Barcelonès. A les se-

L’empresari 
també va ser 
vicepresident 
de la Caixa 
d’Estalvis  
de Barcelona, 
i en política, 
diputat a 
Madrid

Josep 
Ferrer 
Vidal  
(1817-1893) 

E M P R E S A R I  T È X T I L

c
Casos d’èxit

ÉS UNA JOVE 
EMPRENEDORA

L ’ E X E C U T I V A  A G R E S S I V A

Un problema 
comptable

N
o crec que la meva 
empresa acabi com 
Enron per això, però 
si algú d’Hisenda em 
llegeix i resulta que 
estic confessant al-

gun delicte espero que els amics de 
l’ARA em protegeixin la confiden-
cialitat. El cas és que hem detec-
tat un problema comptable tan 
gran com 12.000 euros. 

Ha sigut gràcies a la meticulosi-
tat de la nostra gerent, que aquest 
febrer s’ha posat dura netejant 
morts dels nostres comptes. En to-
tal ha trobat deu o quinze movi-
ments voladors no identificats (en 
podem dir movnis): petits movi-
ments no suportats amb factures, 
factures de despeses que no s’han 
donat per pagades o factures de 
cobrament que ja són gran reserva 
pel temps que porten esperant 
que algú les pagui. En general, pe-
tits moviments d’escassa impor-
tància i que per alguna raó al seu 
dia no van entrar al mític 555. Per 
si no ho sabeu, el 555 és on van a 
viure els movnis. 

Ara bé, tret d’aquests petits 
moviments hem trobat un mort 
dels que fan una mica més de por: 
una factura de 12.000 euros del 
2018 que no està cobrada ni 
anul·lada. És d’un client que ja no 
està actiu i d’una venda que es va 
fer a finals de desembre d’aquell 
any i que per alguna raó (sincera-
ment, impossible recordar-ho) es 
va cancel·lar. La meva memòria em 
permet recordar vagament que sí, 
que es va cancel·lar, però amb la 
idea de reprendre el projecte (i la 
factura) amb data 2019. Això crec. 

Segurament quan es va anul·lar 
ja érem al 2019 i no podíem reflec-
tir-ho en els comptes del 2018, ai-
xí que la cosa correcta hauria sigut 
fer una rectificativa. Per si no ho 
sabeu, es tracta d’una antifactu-
ra, amb imports negatius, que ma-
ta una factura anterior. 

I per què no la fem ara? Fàcil: re-
cuperaríem l’IVA (tot i que no les 
tinc totes), sí, però de cop i volta 
hauríem de reduir la facturació en 
12.000 euros el 2021, amb el que 
costa ajuntar cada euro al món co-
vid-19! De la solució, no sabem com 
dir-ne: “Calla calla” o “Patadón 
pa’lante”.

L’EXECUTIVA 
AGRESSIVA

executivaagressiva@gmail.comil com
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E L  P E R F I L

Jaime 
Jiménez 
C O F U N D A D O R  D E  T Y P S  ( A R A  H A S T E E )  

B A R C E L O N A ,  1 9 7 7

Per Irene Riart

ciutadà mitjà. Les entitats bancàries s’han encarregat 
especialment que això sigui així. Hi ha molta gent que no sap 
entendre els préstecs ni quant ha de pagar cada mes, coses molt 
bàsiques. Un dels grans problemes és que les persones entren en 
una roda de demanar i contractar productes financers que se’ls 
acaben menjant”

El que més m’agrada 

 
Un fracàs 

“Moltes coses, 
però no repetiria 

crear una empresa 
amb 19 anys”

 
Un èxit 

“Softonic. Va ser 
una etapa plena 

d’aprenentatges, 
èxits i vivències. 
Només passa un 

cop a la vida” 

Trajectòria professional 

 “Quan vaig sortir de la carrera vaig 
passar per algunes ‘start-ups’, com una 
empresa alemanya i un projecte de 
Caixa Catalunya, però després la 
bombolla d’internet va petar. El 2002 
vaig entrar a Softonic, que només tenia 
7 empleats. Vaig estar-hi 13 anys i ens 
vam convertir en un negoci 
internacional amb 140 milions 
d’usuaris. El 2015 em vaig convertir en 
CEO d’una empresa de logística, 
iContainers. El 2019 vaig llançar Typs, 
ara Hastee, una ‘fintech’ d’anticipació 
de nòmines que permet als treballadors 
cobrar el sou quan vulguin i oferir 
formació financera” 

UNA MARCA 
“Segurament és molt obvi, però 
Apple i Amazon. Apple per la 
part de disseny de producte i 
Amazon per l’experiència de 
client i usuari” 

UNA SÈRIE 
“Veig poc la televisió,  
però diria ‘La casa de papel’. 
És la sèrie que he vist amb 
més ganes” 

UN ‘HOBBY’ 
 “Faig molt d’esport. Corro, 
faig natació, bicicleta, 
exercicis de musculació... 
Abans jugava a futbol i me’n 
sortir prou bé, també” 

UNA CANÇÓ 
“«Con te partirò». És una 
cançó lírica preciosa. És 
especial, em recorda quan 
em vaig casar amb la 
meva dona” 

UN LLIBRE 
“«Good to great» de Jim Collins. 
Parla de per què algunes 
empreses fan el salt i arriben a 
ser referents i en canvi d’altres 
es queden pel camí” 

UNA PERSONALITAT 
“Soc molt poc d’idealitzar les 
persones. Però suposo que diria 
Obama, perquè va significar 
molt per als Estats Units i cada 
cop que parlava es feia escoltar”

Formació 

 “Sempre he viscut a Barcelona, però al 
COU me’n vaig anar a estudiar als 
Estats Units. Quan vaig tornar vaig 
impartir classes d’anglès mentre 
estudiava, per guanyar-me la vida. Els 
meus pares no eren emprenedors, però 
un dia vaig tenir l’oportunitat de crear 
la meva pròpia escola d’idiomes amb 19 
anys. No tenia gens clar què volia ser de 
gran, només que m’agradava el món de 
l’empresa. Vaig estudiar empresarials 
a ESERP entre el 1996 i el 2000, i em 
vaig passar tota la universitat 
treballant moltes hores, combinant les 
dues coses” 

Lliçons de vida 

“Voler córrer massa no és bo. Per exemple, em vaig posar a 
emprendre amb 19 anys sense saber-ne. Això és aplicable a 
altres etapes de la vida, voler córrer massa et fa saltar fases i 
perds coneixements bàsics per al futur” 

“Hi ha una falta molt important de coneixement financer en el 



45ara  DIUMENGE, 7 DE MARÇ DEL 2021  
emprenememprenem

Massa quis enim. Donec pede 
 justo, fringilla vel, aliquet nec,  
vulputate eget, arcu. In enim 
 justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
 

“Que Chap acabés en mans d’un gran grup de distribució forma part 
de la lògica de concentració empresarial que està seguint el sector  
–opina Andrei Boar, professor de BSM de la UPF–. Així i tot, quan se 
subcontracta cal anar amb compte: es perd el control total de la fabri-
cació i això pot suposar una reducció de la qualitat”.

AR
A

L A  L L I Ç Ó

apareixen 22 resultats i a les hemerote-
ques dels diaris hi ha molt pocs articles 
que en parlin. Però Chap continua ben 
viva a la memòria dels manlleuencs. 
“Era una empresa molt arrelada al ter-
ritori”, recorda Costa.  

DE FET, L’ORIGEN de Chap es remunta a 
la històrica fàbrica del municipi Casa 
García. Nascuda el 1880, durant dècades 
va produir i comercialitzar begudes de to-
ta mena: des de refrescos de taronja, co-
la i llimona fins a tòniques, sodes i gaso-
ses. Durant la primera meitat del segle XX 
va viure l’etapa d’or: la gasosa s’havia con-
vertit en una beguda molt popular. No-
més a Catalunya, als anys 50 ja hi havia re-
gistrats més de 200 fabricants d’aquesta 
mena de begudes. La companyia va saber 
jugar les seves cartes i a finals dels 60 va 
fer fortuna comercialitzant els seus re-
frescos sota la marca Ibersol. Al cap de 
poc temps va crear la firma Chap. “Patro-
cinava un munt d’equips esportius del 
municipi i no hi havia cap revista social 
del poble que no portés publicitat de la 
beguda –fa memòria el director del Dia-
ri de Manlleu–. També fabricaven un re-
fresc de menta que ens bevíem com si fos 
aigua”, explica entre rialles.  

Però als 80 els consumidors ja havien 
canviat d’hàbits i l’aigua mineral havia 
anat substituint la gasosa als àpats. Va ser 
en aquest context de baixada de vendes 
quan el grup de distribució Disbesa-Dar-
nés va decidir comprar la fàbrica. Però el 
1998 els números no acabaven d’anar del 
tot bé i els nous propietaris van decidir 
externalitzar la producció de la gasosa 
empaquetada en envasos de plàstic. El 
2007 va arribar la notícia definitiva: la ga-
sosa Chap deixaria de produir-se a Man-
lleu i se’n subcontractaria la producció a 
l’empresa Sammy de Terrassa, una de les 
tres úniques fabricants d’aquesta mena 
de begudes que quedaven a Catalunya. La 
maquinària es va vendre a una empresa 
del Marroc i els deu treballadors es van 
recol·locar dins el grup o es van prejubi-
lar. “Si no ho fem, correm el risc d’entrar 
en pèrdues al cap de dos o tres anys, o 
d’acabar produint per a tercers”, va jus-
tificar aleshores Josep Parramon, gerent 
de la planta, en declaracions a El 9 Nou. 
La beguda es va continuar venent amb el 
nom de Chap durant un parell d’anys, fins 
que es va evaporar dels supermercats per 
sempre.—Marc Amat Vilà

f
Epic fails

 
Chap, la mítica 

gasosa de Manlleu 
que es va acabar 

esbravant 
Va desaparèixer de les prestatgeries 
discretament poc després que la seva 
producció passés a fer-se a Terrassa  

“A CASA SEMPRE hem begut gasosa 
Chap, però avui els meus pares n’han 
anat a comprar i el botiguer els ha dit que 
la deixen de fabricar –explica inquiet un 
usuari del fòrum Racó Català–. Evident-
ment, n’han comprat totes les ampolles 
que quedaven a la botiga: és la millor ga-
sosa que hem tastat mai”. El fil, que es va 
publicar el juny del 2009, va ser llegit per 
més de 2.000 persones. Segons la com-
panyia comercialitzadora, Chap va arri-
bar a convertir-se en la segona gasosa 
més venuda a Catalunya i, durant dèca-
des, va ser la companya inseparable de La 
Casera i Vichy Catalán a les prestatgeri-
es dels supermercats. Però un dia va dei-
xar de ser-hi. “De mica en mica, Chap va 
anar desapareixent de les botigues fins 
que, de cop, ja no la vam veure més”, re-
corda Josep Maria Costa, director del Di-
ari de Manlleu responent preguntes de 
l’ARA. Va ser un adeu discret. 

Avui de la marca se’n sap ben poca 
cosa. Al cercador de Google tan sols hi 
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Què era “la casa dels avis”? Què  
representa? 
La casa dels avis és dues coses: és 
una casa molt normaleta, on els 
meus avis estiuejaven i, finalment, 
van viure, i, per tant, és una memò-
ria d’infantesa. També és una altra 
cosa, que és el seu somni que recull 
tota la seva visió del món. Per tant, 
per a ells era la caseta i l’hortet de 
quan eren joves. Però la casa dels 
avis també és allò que hi és sempre, 
és la cosa contínua, la cosa perma-
nent, la cosa arrelada, i, per tant, a 
més de ser una casa amb parets és 
una metàfora de les coses que to-
quen a terra. 

Per tant, també és la memòria  
familiar? 
La memòria és l’excusa. No em lle-
vo com a escriptor un dia dient: “Ex-
plicaràs la història de la teva famí-
lia”. Em llevo un dia, o molts dies a 
la vida, fent-me preguntes, i, a més 
a més, fa cinquanta anys que em faig 
les mateixes, que són: què hi fas 
aquí, qui ets... que, a més a més, em 
sembla que són preguntes bastant 
universals. Hi dono voltes no per 
respondre-les, eh, perquè respon-
dre-les és una altra cosa. És a dir, en 
responc més als articles del diari 
que no pas en un llibre de sis-centes 
pàgines. 

 I el que et preocupa és la identitat? 
Dit així, “la identitat”, sembla una co-
sa alemanya, diguem-ne, una cosa 
“ooooooh”. Sembla Kant. No, penso 
sobre qui som i sobre per què som el 
que som i per què no som el que no 
som i com en allò que som hi han in-

“La història no és 
necessàriament un 
procés de millores 
successives”

ESTHER 
VERA

tic, entre altres coses perquè la nos-
tra generació està formada en el tar-
dofranquisme, que és poc mític i, per 
tant, impressiona allò que “hi havia 
un temps que es parlava català”, 
“que podies fer el que volies”, “que 
eres de partits i de sindicats”. Bé, 
doncs aquest temps és mitificat. Els 
meus avis són aquest temps, són més 
coses, però són aquest temps. 

¿El que més els marca és la presó i 
l’exili? 
Són soldats, menestrals, i això 
m’anava bé per altres raons. Jo soc de 
la generació que ha sentit dir a la uni-
versitat “catalán, idioma de la bur-
guesía”. I jo dic: “Hosti, vol dir?” És 
a dir, a casa meva es parlava català, 
els meus avis eren catalanistes sepa-
ratistes, i eren un manyà i una nua-
dora, que va entrar a treballar a la fà-
brica als nou anys. Quan et poses a 
remenar el teu passat, no sempre et 
trobes el que vols, eh. Allò que dius: 
“Ostres, tu, a veure si amb un senyor 
d’Estat Català dels anys trenta em 

VICENÇ  

VILLATORO

fluït coses que es deuen a l’atzar, que 
no has triat (els teus avis), el lloc on 
has nascut, però hi influeixen coses 
que sí que has triat: quins llibres has 
llegit, quines pel·lis has vist... Tot ai-
xò ets tu! I et vas fent a peces.  

I una peça és la terra? 
Què som? En part, els llocs on som. 
No seríem el que som no només si ha-
guéssim nascut en un altre lloc, sinó 
si visquéssim en un altre lloc. El lloc 
és rellevant. Jo crec que vam viure 
una època, i el covid l’ha matada, que 
ja ens era igual viure aquí com allà. Jo 
m’enrecordo quan deien que venia a 
Barcelona l’Agència del Medica-
ment; hi havia gent que havia de tre-
ballar en això i que eren de Copenha-
guen i deien: “Bé, doncs és igual, fa-
rem la mateixa vida si l’Agència del 
Medicament va a Barcelona que si va 
a Brussel·les, perquè menges el ma-
teix, et veus amb la mateixa gent, et 
connectes a la nit amb els matei-
xos...” Però quan van mal dades, el 
lloc torna a ser molt important. Hem 
passat molts dies tancats als matei-
xos llocs. Per tant, jo crec que el lloc 
ens fa, el lloc on som, el lloc on hem 
nascut, el lloc on volem anar. Per 
tant, de totes aquestes peces que di-
uen qui som, aquest llibre és la del 
lloc. Una altra pot ser la de la sang, 
una altra poden ser els llibres. Però 
aquí el que és central, i per això és una 
casa, és un lloc, un espai.  

¿L’Artur Lamolla i la Llúcia Vives 
representen una època? 
Una època, una classe social, una vi-
sió del món. Són una generació que 
per a mi és la més important de la his-

l’entrevista 

Periodista i escriptor. Publica ‘La casa dels avis’ (Proa)

Mireu el vídeo 
a  l’Ara.cat  

tòria de la humanitat, gairebé, perquè 
és una generació que veu que el món 
que coneixien se’n va en orris, se’n va 
en orris de la manera més bèstia de 
la història de la humanitat, anys tren-
ta i quaranta, i comença una cosa més 
aviat entristida i polsegosa.  

¿Són els que podien parlar 
d’“abans de la guerra” com un mo-
ment lluminós? 
Sí, aquí és l’abans de la guerra. Però, 
per exemple, és Stefan Zweig quan 
diu “el món d’ahir”. Diu: “Ara és així, 
el món”. I Zweig escriu enmig de 
l’embolic, enmig de la tempesta. Ells 
viuen el després de la tempesta. O 
Sándor Márai. Són gent a Europa 
que... O Mercè Rodoreda o Josep Pla 
o Salvador Espriu, que tenen un jar-
dí...  O Giorgio Bassani, amb El jardí 
dels Finzi-Contini. Tenen un jardí, de-
ia, que no és Hollywood, però no es-
tà malament i s’aguanta, la tempes-
ta és tremebunda, sigui la Primera 
Guerra Mundial, sigui la Segona 
Guerra Mundial, sigui la nostra, de 
guerra, i després hi ha una altra cosa.  

¿L’“abans de la guerra” té una part 
de mite? 
M’ho explicaven sobretot exiliats, o 
fills d’exiliats, que quan tornen a Ca-
talunya, els fills que no hi han estat 
mai diuen: “Hosti, tu, però no és com 
ens ho havien explicat! Ens van dir 
que aquí el raïm era com el préssec, 
i el préssec com el meló! I aquí tot és 
normalet”. És a dir, aquest temps 
anterior, que s’ha trencat per l’exili 
o s’ha trencat simplement per la 
tempesta, és mitificat i a la nostra ge-
neració ens arriba com un temps mí-
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una certa voluntat d’encapsular el 
dolor i de no deixar-lo en herència. 
A la meva família és una descripció, 
però jo crec que hi ha una generació 
que la processó li va sempre per dins. 

Quin és l’origen d’aquest llibre o, 
vaja, d’aquesta saga de tres llibres? 
Hi ha moments que tinc unes ganes 
boges de fotre el camp i després pen-
so que on aniré que no sigui aquí. Per 
això vaig triar el meu avi, un andalús 
que ve a Catalunya, un home que 
se’n va. Així parlaré dels que se’n 
van. I quan estic fent això a Còrdova, 
m’adono, a través d’anècdotes quo-
tidianes, que anar-se’n és molt im-
portant, però no anar-se’n també. 
Sobretot si hi ha hagut cruïlla, di-
guem-ne, que la decisió d’anar-se’n 
et marca la vida, però la sensació de 
no anar-te’n també. Després de la 
guerra la meitat se’n van anar a l’exi-
li i la meitat se’n van anar a la presó, 
i veuríem que anar-se’n i quedar-se 
són decisions que tenen a veure amb 
coses que no són l’estratègia políti-
ca, sinó que tenen a veure amb la si-
tuació familiar, amb la relació amb 
el teu propi espai, que tenen a veu-
re amb el teu projecte de vida. Per 
què se’n va la gent? Perquè té gana. 
Segur que només se’n va perquè té 
gana? Jo m’adono que tenen gana, 
eh, però que molts se’n van perquè 
s’ofeguen. D’altres se’n van perquè 
allà estan amargats amb una estrella 
groga, gairebé, eh, o perquè tenen al-
gú aquí que els ha explicat una cosa 
sobre com és aquí, que potser no tot 
és veritat.  Si jo pensés que anar-se’n 
o quedar-se es pot explicar amb una 
sola cosa en faria un article per a 
l’ARA demà, perquè ho podria dir 
amb 1.275 caràcters. Però si jo tinc la 
sensació que aquestes decisions so-
bre el que som no es poden explicar 
ni amb sis-centes pàgines, llavors 
faig sis-centes pàgines, perquè amb 
1.275 caràcters no puc. La suma dels 
articles de l’ARA i aquests llibres fan 
un tot. 

¿És possible tenir resposta a 
aquestes preguntes?  
És possible tenir intuïcions, il·lumi-
nar espais buits. Per exemple, jo 
abans de posar-m’hi no hauria dit 
mai que la migració tenia tant a veu-
re amb la guerra; no tenia la sensació 
que el meu avi que se’n va a l’exili hi 
ha un moment que dubta molt si tor-
narà mai o si no vol tornar. No hi ha 
respostes perquè, probablement, 
aquestes coses no tenen resposta, 
però acumules il·luminacions, acu-
mules intuïcions. 

A Dues ciutats Zagajewski diu que 
hi ha homes sedentaris, emigrants 
i d’enlloc. Tu de quina mena ets?  
Jo no ho sé. Si ho sabés ho escriuria. 
És a dir, si agafem els fets, soc seden-
tari, jo visc on vaig néixer. Lee Mar-
vin, a La llegenda de la ciutat sense 
nom, diu: “Els homes es divideixen 
en dos blocs: els que saben on van i 
els que no saben on van”.  

FERRAN FORNÉ

trobo un fatxa de camisa verda”. I, os-
tres, em trobo uns articles d’ell dient: 
“Dictadures ni una. Ni la dels uns ni 
la dels altres. Dictadures mai. Jo soc 
un catalanista lliberal”. 

La filla ho viu diferent que ells? 
Ells tenen una visió del món que és 
castigada en la primera postguerra 
amb l’exili i la presó, que ells pateixen, 
però que pateix d’una manera dife-
rent i rellevant la seva filla, ma mare. 
Quan comença la guerra té sis anys i 
quan acaba en té nou i, per tant, pa-
teix per una guerra que no entén. Els 
altres pateixen per una guerra que 
entenen i que té a veure amb les seves 
tries personals. Però la generació de 
ma mare pateix una guerra que no en-
tendrà mai i es passa tota la vida dient: 
“Allò que van triar els meus pares em 
va portar a patir a mi. Per tant, fills, no 
ho trieu mai, perquè ho passareu fa-
tal”. I això, quan ja escrius com a net, 
però també com a avi, et fa patir. Dius: 
“Entesos, fantàstic, fem coses, fem-
ne moltes, les fem convençuts!”, però 

allò que fem no té efecte només sobre 
nosaltres. 

¿Aquest patiment explica aquest 
silenci de tantes famílies? 
M’ha sobtat l’extensió del silenci. A 
casa no se’n parlava i quan sortia 
Franco parlant a la tele feien una ga-
nyota, però que no és notés gaire. Si 
preguntaves sobre la guerra, doncs 
xiulaven i miraven cap a una altra 
banda. Vaig pensar que això és por, és 
una patologia familiar, però porto 
tres llibres sobre coses com aquestes, 
en entorns molt diferents, i el silen-
ci és compartit. És el silenci dels ven-
çuts. Els vencedors devien anar can-
tant el Cara al sol pels carrers, però 
a les famílies de vencedors tampoc 
els havien explicat res. Parlo, en un 
dels tres llibres, d’un senyor que ha 
estat a Auschwitz, que tothom sap a 
casa que ha estat a Auschwitz, i no ha 
explicat en la vida ni una paraula de 
què era estar a dins d’Auschwitz; i ho 
explica als setanta anys a la professo-
ra de ball. No és la por, és el dolor, i 

Ara també n’hem viscut una, de 
tempesta. Sense guerra, però una 
tempesta. 
Ha plogut molt, però no hi ha hagut 
un cicló. És a dir, el que trenca la vi-
da d’aquella generació és més que el 
que ens ha trencat, ens ha modificat 
la vida a nosaltres. Ara bé, sí que 
m’adono que això que hem viscut no 
comença el 2007, ni el 2010, ni el 
2017. Algú sempre et diu “Això és 
fruit de la crisi econòmica del 2007”. 
I dius: doncs el meu avi se’n va anar 
a l’exili i la meva àvia a la presó per 
coses semblants. La nostra tempes-
ta l’hem viscuda i ha deixat un rastre 
de dolor, i el dolor no competeix amb 
el dolor. Tot és mereixedor de com-
passió. Ara jo no tinc la sensació que 
el trencament del món hagi estat tan 
abrupte i tan radical com va ser a la 
generació anterior. Ara el pateixes, 
perquè és el teu. 

Com veus el país? 
Complicat, el veig tens, el veig encar-
carat. I estic inquiet, estic inquiet 
perquè, si no volem que passin coses 
massa tremendes, ens hi hem de po-
sar una mica. La història no és ne-
cessàriament un procés de millores 
successives. No te’n refiïs, del vent 
de la història. Si vols anar a un lloc 
o vols marxar d’un lloc, rema. El pa-
ís se n’ha de sortir en els seus objec-
tius, però també en la convivència 
quotidiana. Res no li serà regalat, ai-
xò només passarà si hi ha exercicis 
d’intel·ligència, de responsabilitat, 
si en sabem, tots plegats. 

Quin va ser l’error el 2017? 
Per dir-ne un: “Espanya no es pot 
permetre la foto d’uns guàrdies ci-
vils traient urnes”. Això jo ho he dit 
amb aquesta boca. Doncs sí que s’ho 
podia permetre. Per tant, en què ens 
vam equivocar? Creient una cosa 
que no era. Espanya, a partir d’un 
cert moment, que no sé si és la Con-
trareforma o si és el 1808 o no sé 
quan és, jo crec que del 1850 al 1860, 
fa un projecte equivocat, però és un 
país molt interessant. Com a inde-
pendentista hispanòfil jo em pensa-
va que Espanya havia canviat més. 
És a dir, em pensava que Espanya 
havia interioritzat més els valors de 
la modernitat i d’una manera més 
global del que m’adono que havia 
fet. A vegades faig servir de referèn-
cia Maragall, i quan Maragall li diu a 
Espanya, l’any 1898, “Escolta, Espa-
nya, la veu d’un fill”, ell diu: escol-
ta, Espanya, has de canviar, has de 
canviar en dues coses: fer un país 
més modern i entendre’m en la me-
va llengua. I jo tinc la sensació que 
Espanya ha avançat bastant en la 
creació d’un país modern, però en la 
segona pota maragalliana no ha 
avançat, no ha avançat gens. I, per 
tant, a mi... Jo he tingut una sorpre-
sa adolorida no per la reacció dels 
poders públics ni dels Villarejos ni 
de les clavegueres, sinó, diguem-ne, 
pel grau de maduresa moderna de la 
societat espanyola.e

Procés 
“Jo he tingut 
una sorpresa 
adolorida no 
per la reacció 
dels poders 
públics o les 
clavegueres, 
sinó pel grau 
de maduresa 
moderna de la 
societat 
espanyola” 
 
Identitat 
“Quan van mal 
dades el lloc 
torna ser 
important. El 
lloc ens fa; el 
lloc on som, el 
lloc on hem 
nascut, el lloc 
on volem 
anar” 
 
Postguerra 
“Els avis 
pateixen per 
una guerra 
que entenen  
i que té a 
veure amb les 
seves tries 
personals. Ma 
mare, la seva 
filla, pateix 
per una 
guerra que no 
entén”

Catalunya ”Veig el país tens, estic inquiet; perquè no passin coses 
tremendes ens hi hem de posar” Equilibri ”El país se n’ha de sortir  

en els seus objectius, però també en la convivència quotidiana”

l’entrevista 

Perfil  
Vicenç Villatoro (Terrassa 
1957) és, com saben els 
nostres lectors, articulista de 
l’ARA. És un periodista de 
llarga carrera i un narrador 
premiat. L’excusa per 
conversar amb ell és la 
publicació del seu últim llibre: 
La casa dels avis.
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Quan algú planteja com a dico-
tomia el que ofereix més de 
dues sortides possibles, co-
met la fal·làcia lògica del fals 
dilema. Diria que la política 

catalana està atrapada en un seguit de fal-
sos dilemes que impedeixen avançar. 

El principal té a veure amb les negoci-
acions de formació de govern, i les pers-
pectives per a la legislatura que s’enceta. 
Canvi o continuïtat, se’ns diu. O hi ha un 
canvi de majories i d’aliances, o tindrem 
una reedició de la legislatura passada, in-
sisteixen alguns. Però no és veritat. 

Certament, l’aritmètica parlamentà-
ria, tossuda com és, deixa poc marge a fór-
mules alternatives en el context actual. 
Per molt que s’entesti en la desconcer-
tant negació de la realitat, Salvador Illa 
no tindrà suports per ser 
president de la Generalitat. 
Per tant, l’opció més proba-
ble és que es reediti alguna 
versió de la majoria de la in-
vestidura de Quim Torra. 
Hi ha majories possibles, és 
cert. I això és important, 
potencialment. Però en 
qualsevol càlcul raonable 
de probabilitats, el pacte in-
dependentista ha de consi-
derar-se com l’opció més 
probable. 

Ara bé, això no vol dir 
que la Generalitat estigui 
condemnada a repetir la le-
gislatura passada, que no ha 
estat precisament reeixida. 
Primer, perquè el context 
polític i social ara és tot un 
altre. Segon, perquè els pro-
tagonistes han canviat. I 
tercer, perquè hi ha hagut 
un canvi clau en l’ordre dels 
factors. El fet que Esquerra 
Republicana pugui acabar 
tenint la presidència seria 
una novetat important. Ai-
xò és important en qualse-
vol govern, però encara més 
en una institució de tradi-
ció fortament presidencia-
lista com la Generalitat. I 
juntament amb el fort crei-
xement de la CUP, planteja 
necessàriament un escena-
ri diferent al del passat recent. 

Tot això hauria de permetre obrir una 
nova etapa en diversos fronts. Primer, en les 
relacions dins del Govern i dins de l’inde-
pendentisme. La curta distància que sepa-
ra ERC de Junts pot fer més complicat 
l’acord intern, com ha passat aquests dar-
rers anys. Però el temps va passant, els nú-
meros els forcen a entendre’s, i uns i altres 

tenen una certa obligació de no repetir la di-
nàmica de desavinença pública i constant. 

Un altre front en què s’hauria d’obrir 
una nova etapa és en el de la governan-
ça de Catalunya. Tot i que una part de 
l’independentisme segueix atrapada en 

el fals dilema entre independència o au-
tonomia, el gruix del sobiranisme és 
conscient que les institucions d’autogo-
vern són el principal instrument de cons-
trucció de sobirania, de construcció de 
país en el sentit ampli, i de propaganda 
pel fet de ser-ho. Per això la credibilitat 
i el prestigi de les institucions pròpies, i 
l’ambició social i redistributiva, sobretot 
en un context com el que tenim, són un 
element necessari de qualsevol projecte 
independentista. 

Si el nou govern és capaç de plantejar 
una agenda ambiciosa de polítiques pú-
bliques en clau transformadora estarà 
ajudant el país i contribuint, alhora, a 
l’horitzó de plena sobirania. A més, 
aquesta agenda hauria de poder trobar 
complicitats importants al Parlament 

que vagin més enllà dels 
partits independentistes. I 
això té una gran importàn-
cia política, perquè pot ser 
la passarel·la per a molts 
acords de país, presents i 
futurs. 

Finalment, el nou esce-
nari també hauria de per-
metre explorar a fons quin 
recorregut té el diàleg i la 
negociació amb l’Estat, si és 
que en té. Si els partits que 
van signar l’acord de consti-
tució de la taula de diàleg 
ocupen les dues presidènci-
es, ja quedaran poques ex-
cuses. Aquest diàleg, que de 
moment no ha funcionat, 
hauria de complementar-se 
amb altres espais o instru-
ments de diàleg, dins de Ca-
talunya i a l’exterior, i dins 
i fora de les institucions. Ara 
hi ha temps, tot i que el 
temps no és infinit. La tau-
la de diàleg neix d’un acord 
d’investidura i té, per tant, 
un horitzó prefixat: com a 
molt, durarà el que duri la 
legislatura estatal. És a dir, a 
tot estirar s’esgotarà el no-
vembre del 2023. 

Si l’independentisme fa, 
en aquest període, una 
aposta política clara per la 
resolució negociada i se’n 

surt, el país avançarà. I si aquesta aposta 
fracassa, cosa que és altament probable, 
això hauria de permetre plantejar-se 
–amb més força, suports i credibilitat in-
terna i externa– escenaris alternatius per 
a la resolució democràtica. Perquè l’opo-
sició entre diàleg i unilateralitat és, preci-
sament, un altre fals dilema dels que te-
nen enfangat i despistat el sobiranisme.
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Esclaus dels falsos dilemes
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Si d’aquí al novembre del 2023 
l’independentisme fa  

una aposta política clara per la 
resolució negociada i se’n surt,  

el país avançarà
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De la Ventafocs a la SuperLola

Quan jo era petita anava a 
una escola on hi havia 
una biblioteca immen-
sa, plena de llibres fan-
tàstics, i els nens i nenes 

triàvem els que volíem i llegíem 
sempre. És així com vaig entrar a 
l’univers d’Ulisses, de Tirant lo 
Blanc, de Jules Verne, de Kipling, de 
Dickens. Autors que m’han acompa-
nyat sempre i que em van situar no 
sols en la literatura, sinó, més enllà 
encara, en la història i en el món. 

Només recordo una autora: la 
Selma Lagerlöf, que em va fer volar 
per damunt de Suècia muntada en 
una oca. No hi havia autores, a la 
nostra biblioteca, bé, alguna només, 
la que va escriure Heidi, o la de les 
aventures de Bibi. Però molt po-
ques. Sempre he recordat un llibre 
que parlava de 40 dones famoses; la 
majoria eren monges o amants de 
reis, però hi havia alguna ballarina, 
alguna actriu, alguna pintora. Va ser 
tot un descobriment: les dones tam-
bé podien fer coses extraordinàries, 
viure vides interessants! Quina gran 
notícia per a una nena dels anys 50!  

Es digui el que es digui en aquest 
moment, els gèneres no són fruit de 
desitjos personals, sinó de models 
construïts per les diverses societats i 
cultures per emmotllar les criatures 
a uns determinats comportaments, 
emocions i aspiracions d’acord amb 
allò que està prescrit per a cadascun 
dels sexes. Adequar-se al gènere que 
t’ha tocat, actuar en conseqüència, és 
a vegades, no sempre, una llarguís-
sima lluita, perquè pot estar en con-
tradicció amb els nostres impulsos i 
necessitats. Les societats han estat 
molt dures i cruels per fer-nos con-
formar al gènere que toca; no hi han 
estalviat mitjans, i l’ensinistrament 
començava molt d’hora, just en néi-
xer; les joguines, els vestits, els con-
tes, tot està dissenyat per dir a les cri-
atures com han de ser i com han de 
viure, segons el seu sexe. 

Els contes han estat enormement 
sexistes; quan la gent no sabia llegir 

eren instruments molt importants 
d’aprenentatge dels gèneres. Els nens 
eren prínceps salvadors, herois de mil 
aventures; les nenes, princeses o ven-
tafocs, no es definien sinó per ser bo-
niques i virtuoses. I per esperar ben 
quietetes que el príncep blau vingués 
a treure-les del seu encantament. Els 
temps estan canviant, efectivament, 
almenys en alguns aspectes. Sabem 
que cal educar els nens i les nenes 
d’una altra manera, que els missatges 
sexistes són negatius. Però, què fem 
amb els contes de la Ventafocs, la Ca-
putxeta Vermella, la Blancaneu? ¿Cal 
eliminar-los de les biblioteques? Al-
gunes escoles ho han fet, però hi ha 
una certa recança: formen part de la 
nostra cultura, s’han repetit durant 
segles, en una versió o altra. Ara bé, 
explicar-los i prou no és aconsellable, 
és insistir altra vegada en un missat-
ge farcit de rols desiguals. Què podem 
fer? ¿I com han de ser els contes no 
sexistes? 

Un dels camins que s’ha pres és el 
de canviar els papers dels protagonis-
tes. És la nena la que allibera el prín-
cep, la que mata el dragó en lloc de 
sant Jordi. Curiosament, no acaba de 
funcionar; potser ho farà d’aquí uns 

anys, quan les nenes ja estiguin em-
poderades, quan no hagin assimilat 
que són febles, que no tenen dret al 
protagonisme. De moment, no és ben 
bé així: massa missatges són encara, 
obertament o subliminarment, de 
caràcter tradicional. La majoria de 
contes no sexistes que conec van en 
un doble sentit: o parlen de l’allibera-
ment del paper domèstic, com la tor-
tuga Clementina –150 anys després 
de la Nora d’Ibsen!–, o, com la Super-
lola, s’enfilen als arbres i es posen la 
capa de Superman. Ai, el model és en-
cara l’heroi masculí, la seva valentia, 
la seva conquesta del món! No estic 
fent una crítica a la Gema Otero, ma-
re de la Superlola i dona plena de ten-
dresa i imaginació, sinó al fet que en-
cara no ens hem atrevit a pensar 
d’una altra manera l’heroïcitat, per 
exemple. L’heroi matava els dolents 
i salvava els bons, gesta transcendent 
i emocionant, que mereixia glòria, 
belles esposes i reialmes. ¿És aquest 
el model que ens interessa, és el que 
volem posar d’exemple a les noves 
generacions? 

La igualtat de gèneres que hem 
d’aconseguir abans que aquests des-
apareguin –i cal accelerar-ne la des-
aparició, perquè com a imposicions 
eren i són molt limitadors– implica 
dur a terme un profund canvi cultu-
ral, i que l’imaginari femení, les cre-
acions de les dones, empelti la cul-
tura androcèntrica, la fecundi, la 
transformi. Potser hem de mantenir 
alguns herois que salven Caputxetes 
Vermelles, però al costat d’heroi-
ques Caputxetes que cuiden la vida 
cada dia sense matar ningú; que, 
com tantes dones en aquest mo-
ment, fan la feina que sigui per acon-
seguir alimentar les seves criatures 
i arriben, esgotades, a la nit, i enca-
ra són capaces d’explicar-los un 
conte perquè puguin somiar en un 
món millor. Que, gairebé del no res, 
creen cada dia la màgia de l’amor 
perquè puguem seguir creient que 
sempre hi haurà una abraçada, que 
la felicitat és possible. 

MARINA SUBIRATS

SOCIÒLOGA

Volem fer contes no 
sexistes. Però encara no 
ens hem atrevit a pensar 

altrament l’heroïcitat,  
per exemple

DE FIT A FIT

LINGÜISTA I ESCRIPTOR

L’anacrònica 
obsessió per l’anglès  

✒ Les jornades de portes obertes a les esco-
les han permès tornar a constatar l’obsessió 
d’alguns pares perquè els seus fills aprenguin 
anglès: “I quantes hores d’anglès faran a P3?”, 
“¿Hi ha professors nadius?”... Saber anglès és 
un dels grans nous marcadors socials. I la idea 
que no anglicitzar-los des de la més tendra in-
fància suposa un terrible hàndicap plana so-
bre l’inconscient col·lectiu dels progenitors. 
Ningú els explica que si bé dels 0 als 10 anys 
són portentosos adquirint una segona llengua, 
són també pèssims aprenent-la. Ningú els diu 
que si aquell fill que –amb grans sacrificis eco-
nòmics i logístics– arriba als 14 anys havent fet 
10 cursos d’anglès extraescolar, l’ajuntem lla-
vors amb un veïnet que no ha fet cap curs i els 
fem fer a tots dos un curset d’un mes a  Angla-
terra vivint  amb famílies del país, és molt pro-
bable que l’acabin amb un nivell similar.   

 
✒ Dels 0 als 10 anys, exposar-los a adquirir 
una segona o tercera llengua és altament efec-
tiu i del tot recomanable. En canvi, pretendre 
que l’aprenguin té uns resultats molt minsos 
i els condemna a un esforç que en aquesta eta-
pa no estan preparats ni motivats per fer i que, 
sàviament, no fan. És cert que la frontera entre 
adquisició i aprenentatge no és una ratlla, hi 
ha zones intermèdies. Podem dir que, en ge-
neral, tota persona amb un vincle fort que 
parli als infants en una segona llengua perquè 
és la seva, perquè ho pot fer amb tota la na-
turalitat, va en la línia de l’adquisició. Per con-
tra, la impostació –parlar-los amb una llengua 
que ni se sent com a pròpia ni es parla gaire 
bé– ja no hi va. El que s’hi pot guanyar no com-
pensa el que se sacrifica, sobretot si s’hi té un 
fort vincle. Veure pares xampurrejant als seus 
propis fills en anglès és un espectacle depri-
ment i dona una idea de com pot arribar a ser 
d’aberrant fer passar el competir per davant 
del formar i estimar.   

 
✒ Això les escoles –sobretot les públiques– 
també ho haurien de tenir clar i no deixar-se 
anar alegrement en un ús vehicular de l’an-
glès per a altres matèries si no tenen, com pas-
sa sovint, docents prou preparats per anar 
més enllà d’una immersió de fireta. Si són 
honrades, no haurien d’exhibir el que saben 
que només és útil com a màrqueting per cap-
tar famílies mal informades. I encara menys 
quan el fracàs escolar continua sent una re-
alitat dramàtica. Un fracàs que no se supera 
obsessionant-se per l’anglès sinó assolint –al 
final de l’etapa obligatòria– un bon nivell de 
lectoescriptura en la llengua que sigui.  

 
✒ Però és que, a més, l’obsessió per l’anglès 
ja comença a ser anacrònica. Igual que els ca-
talans van estar segles obsessionats per par-
lar bé el castellà sense sortir-se’n, i avui ja no ho 
estan, l’anglès ha arribat a tal nivell de pressió 
social i de presència ambiental, digital i global 
que no saber-lo acabarà sent insòlit, i saber-lo 
gairebé una vulgaritat. El que no ho serà, en 
canvi, serà saber-lo bé. Com no ho és saber bé 
la llengua pròpia del país. Però això, per desgrà-
cia, no preocupa tant als pares que van aquests 
dies a les jornades de portes obertes. 

ALBERT PLA NUALART
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La Maria i la Rita, dues metges pioneres

Dilluns, 8 de març, és el 
Dia de les Dones i ara fa 
un any que va comen-
çar la pandèmia. Per ai-
xò aquest diumenge 

dediquem el diari a les dones sanità-
ries. I per això vull recordar dues 
metges pioneres, les italianes Maria 
Montessori (1870-1952) i Rita Levi-
Montalcini (1909-2012). La Maria és 
més coneguda com a pedagoga, però 
al segle XIX va ser la primera dona al 
seu país que va cursar la carrera de 
medicina, l’esperit i mètodes cientí-
fics de la qual va traslladar a l’educa-
ció (a Catalunya algunes se li van 
avançar com a metges titulades: Do-
lors Aleu, Elena Maseras i Frances-
ca Fontova). Rita va rebre el Nobel el 
1986, després d’una brillant carrera 
científica i de convertir-se en un re-
ferent moral. Totes dues van renun-
ciar a una vida familiar convencio-
nal. Totes dues van haver de lluitar 
contra els prejudicis de l’època. To-
tes dues van patir el feixisme: la Rita 
era d’origen jueu i la Maria va veu-
re com Mussolini, que inicialment li 
havia fet costat, va acabar tancant les 
seves escoles. 

Una cosa que es co-
neix poc de Maria Mon-
tessori és que va ser ma-
re soltera. Fruit d’una re-
lació amb un company 
de treball, el 1898 va te-
nir un fill, Mario. Amb el 
naixement del nadó, va 
deixar la feina a la Uni-
versitat de Roma, on era 
assistent de clínica psi-
quiàtrica, i va desaparèi-
xer durant un any. La se-
va sogra i la seva mare van oposar-se 
al matrimoni i van obligar-la a deixar 
que el fill el criés en secret una lle-
vadora i després anés a un internat. 
Ella mai va deixar de visitar-lo. Però 
fins que va tenir 15 anys no li va con-
fessar que era la seva mare, moment 
a partir del qual ja van viure plegats: 
primer el presentava en públic com 
a nebot, després com un fill adoptiu 
i finalment ja com el seu fill. Aques-
ta complicada història va marcar-la 
professionalment, de manera que la 
seva carrera va fer un gir cap a la pe-
dagogia. Va ser pionera en l’estudi 
de l’educació dels infants amb re-
tard mental i va acabar convertint-

El cas de Levi-Montalcini també 
és molt interessant. Ella mateixa, 
que va voler assolir la perfecció en la 
vida personal i professional, va aca-
bar escrivint la seva experiència al 
llibre Elogi de la imperfecció, on ex-
plica, entre altres coses, que el mi-
llor que li van ensenyar els seus pa-
res va ser a mirar totes les persones 
pel costat bo. Tothom té un costat 
bo. És a dir, a acceptar la imperfec-
ció. Però això no vol dir que amb el 
pare no tingués de jove fortes dife-
rències, fins al punt d’haver estudi-
at medicina contra la seva voluntat. 
De fet, des de ben aviat va donar-se 
un cognom doble, introduint el de la 
mare, Montalcini. El caràcter patri-
arcal que va viure a casa la va decidir 
a renunciar al matrimoni. Mai es va 
casar, va voler ser una dona lliure i 
va consagrar la vida a la ciència fent-
ne la seva contribució a la societat. 
La seva recerca sobre les cèl·lules 
neuronals va ser fonamental per 
avançar en el coneixement de ma-
lalties com l’Alzheimer.  

 La Maria i la Rita van ser pioneres, 
lluitadores, científiques exemplars. 
Van ser grans dones.

se en una figura mundial, 
i creant un mètode pro-
pi sobre l’educació inici-
al dels nens i nenes. D’al-
guna manera va subli-
mar en tots els infants 
del món no haver pogut 
educar el seu fill. 

El mètode Montesso-
ri encara és avui seguit en 
moltes escoles. Maria 
Montessori va ser una 
conferenciant d’èxit 

mundial, va viatjar molt i va crear 
centres tant als Estats Units, on va 
viure uns anys, com a Europa i l’Àsia. 
A Catalunya va residir un temps a 
Barcelona per assessorar per a la 
Mancomunitat de Prat de la Riba en 
la formació de mestres, una tasca 
que va tenir un gran impacte. Mon-
tessori creia que l’educació dels pri-
mers anys és la més crucial, és quan, 
per dir-ho en termes informàtics, es 
programa el cervell i quan es creen 
els hàbits socials. La seva idea va ser 
donar autonomia a cada infant, fer 
que pensés per ell mateix i es desen-
volupés al seu ritme per assolir la se-
va capacitat intel·lectual plena.  

IGNASI ARAGAY
DIRECTOR ADJUNT

Aquest 
article és 

un viatge a 
la Itàlia 

patriarcal a 
la recerca 

de dues 
fabuloses 

dones 
científiques 

Els brots verds de la solidaritat pel covid

En una carta recent als 
seus col·legues del G-20, 
la secretària del Tresor 
dels EUA, Janet Yellen, 
va assenyalar que un pro-

grama de vacunació contra el covid-
19 veritablement global “és l’estímul 
més potent que podem donar a l’eco-
nomia global”. El món sembla molt 
allunyat d’aquesta meta. No obstant 
això, els primers brots de solidaritat 
estan començant a aparèixer. 

Enfocar així les coses és essenci-
al, perquè per reobrir l’economia glo-
bal és necessari contenir el virus a tot 
arreu. Un estudi recent estima que, 
fins i tot si les economies avançades 
aconseguissin nivells òptims de vacu-
nació a mitjans de 2021, igualment 
patirien pèrdues econòmiques de 
fins a 4,5 bilions de dòlars aquest any 
si els programes de vacunació dels pa-
ïsos en desenvolupament segueixen 
anant endarrerits.  

Però està sent difícil assegurar una 
campanya global de vacunació ràpida. 
La implementació de l’accés global a la 
vacuna contra el covid-19 (Covax), 
creat per tres agències sanitàries in-
ternacionals per accelerar la produc-
ció i distribució de vacunes, necessi-
ta més diners. Altrament, els països 
més pobres es veuran obligats a desvi-
ar escassos recursos pressupostaris o 
alentir els seus programes de vacuna-
ció contra altres malalties com la poli-
omielitis, el xarampió i la meningitis. 

També fan falta més fons per a l’Ac-
celerador de l’Accés a les Eines contra 
el Covid-19, que l’Organització Mun-
dial de la Salut i altres organismes 
col·laboradors han creat per desenvo-
lupar exàmens, tractaments i vacunes 
per lluitar contra la malaltia. Segons 
una estimació, si els EUA aportessin 
10.000 milions de dòlars a aquesta 
iniciativa, podrien salvaguardar fins 

a1,34 bilions de dòlars en 
producció nacional. La 
carta de Yellen al G-20 re-
coneix aquesta lògica, i el 
grup va acordar el 26 de 
febrer que garantir un ac-
cés equitatiu a les vacu-
nes, diagnòstic i tracta-
ments contra el covid-19 a 
tots els països “és d’una al-
ta prioritat”. 

Però els diners no són 
l’obstacle més immediat. 
Els països africans que 
han demanat préstecs per 
adquirir vacunes han descobert que ja 
no en queden dosis a la venda. Tot i 
que el Covax ha aconseguit concloure 
alguns acords per a països en desen-
volupament, l’1 de març havia lliurat 
només uns quants centenars de mi-
lers de dosis a Ghana i Costa d’Ivori. 
Un primer enviament va arribar a Ni-
gèria el 2 de març. I Guinea ha admi-
nistrat un total de 55 dosis fins ara. 

Alguns culpen  la propietat in-
tel·lectual de la falta d’accés a la vacu-
na dels països en desenvolupament. 
A finals de 2020, l’Índia i Sud-àfrica, 
juntament amb algunes ONG, van fer 
una crida a l’Organització Mundial 
del Comerç perquè invalidés les nor-
mes de propietat intel·lectual vigents 
relacionades amb el covid-19, però la 
UE, el Regne Unit i els EUA s’hi van 
oposar.  

Però les patents no són (encara) el 
problema. La farmacèutica nord-
americana Moderna, que ha desenvo-
lupat una de les vacunes aprovades, 
ha assenyalat que, mentre la pandè-

la xinesa Sinovac, però la cosa se’ls ha 
complicat per demores sense explica-
cions d’enviaments d’ingredients es-
sencials des de la Xina. I l’Institut Se-
rum, de l’Índia, el màxim fabricant 
mundial de vacunes, pretenia que més 
de 300 milions de dosis estiguessin 
disponibles per a 145 països a través 
del Covax el primer semestre del 2021, 
abans que el govern indi li ordenés pri-
oritzar la demanda local. 

Amb tot, estan sorgint alguns se-
nyals encoratjadors de solidaritat al 
voltant de la vacuna. La Xina, Rússia 
i l’Índia han arribat a acords sobre la 
vacuna o n’han ofert a quaranta-set 
països, així com a la Unió Africana, 
que té 55 estats membres. L’Índia ja 
ha enviat prop de 6,8 milions de dosis 
gratuïtes a tot el món. La Xina ha pro-
mès prop de 3,9 milions de dosis i Is-
rael n’ofereix 100.000. 

El primer ministre britànic, Boris 
Johnson, es va comprometre a donar 
la majoria dels excedents de dosis del 
seu país a països més pobres. Alguns 
altres líders del G-7, com el president 
francès Emmanuel Macron, han fet 
promeses similars, tot i que el govern 
nord-americà per ara ho ha declinat. 

Cal que els governs dels països rics 
compleixin les seves promeses de so-
lidaritat. Han de donar dosis de vacu-
nes immediatament per protegir els 
treballadors sanitaris de primera lí-
nia als països vulnerables. Han 
d’aportar més a les iniciatives ACT i 
Covax per garantir un desplegament 
autènticament global. I han de col·la-
borar amb les seves pròpies empreses 
farmacèutiques per arribar a acords 
més transparents amb llicències no 
exclusives. Només amb aquest nivell 
de solidaritat es podrà reprendre el 
creixement global. 
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mia continuï, no farà 
complir els drets de les se-
ves patents relacionades 
amb el coronavirus contra 
altres entitats que produ-
eixin vacunes per comba-
tre la malaltia. I AstraZe-
neca diu que mentre duri 
la pandèmia del coronavi-
rus funcionarà “només 
cobrint els costos de pro-
ducció i distribució”. 

No obstant això, aviat 
es farà necessari examinar 
aquestes disposicions. Pot 

ben ser que el règim de llicències vo-
luntàries preferit pel Regne Unit i al-
tres països rics sigui inadequat. Com a 
mínim, les autoritats haurien de con-
siderar les llicències no exclusives i la 
transferència de tecnologies. 

Encara hi ha dos obstacles imme-
diats. Primer, hi ha reptes per acce-
lerar la producció. Cada vacuna és di-
ferent i depèn de processos biològics 
i químics d’eficàcia variable l’escala 
dels quals de vegades és difícil d’aug-
mentar. I la producció de la vacuna 
exigeix alts nivells de supervisió i con-
trol de qualitat. De totes maneres, 
aquests problemes aniran cedint a 
mesura que millori la fabricació i 
s’uneixin al flux més vacunes. 

L’altre gran problema és el nacio-
nalisme de les vacunes. Els països adi-
nerats han acumulat més dosis de la 
vacuna contra el covid-19 de les que 
necessiten. 

Dos centres de recerca brasilers ha-
vien planejat produir milions de dosis 
de les vacunes AstraZeneca-Oxford i 

NGAIRE WOODS
DEGANA FUNDADORA DE L’ESCOLA 

BLAVATNIK DE GOVERN DE LA 
UNIVERSITAT D’OXFORD

TRADUCCIÓ:  
ANNA MOYÀ CULLA

PROJECT 
SYNDICATE

Encara que les economies avançades aconseguissin nivells òptims de 
vacunació el 2021, patirien pèrdues si la resta de països van endarrerits
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FRANCESC MELCION

L’afer de 
l’Institut 

del Teatre 
ha estat 

una 
sacsejada 
per a tot 

un 
col·lectiu 

i per a 
aquesta 
nostra 
lluita 

 

La força centrífuga del desig
“–patriarchal reasoning goes all 
the way down, to the letter, to the 

bone. I had to find ways not to 
 reproduce its grammar in what I 

said, in what I wrote; in what I did,      
in who I was”  

 
Sara Ahmed, Living a feminist life 
 
 

El límits. Les línies que 
cal no travessar. Encara 
no les tinc ben dibuixa-
des. Fa dies que hi ru-
mio, que ressituo els re-

cords. Fa dies que faig una relectu-
ra del passat, una anàlisi de text acu-
rada. L’afer de l’Institut del Teatre 
ha estat una sacsejada no només per 
a la institució, sinó per a tot un 
col·lectiu i per a aquesta nostra llui-
ta. Què vol dir abús de poder en una 
professió en què pràcticament tot 
s’articula al voltant del cos, en una 
feina en què bellesa, joventut i sexe 
sovint se situen al centre? I és en un 
sentit ampli que dic sexe. Podríem 
dir-ne desig. Sovint col·loquem el 
desig al centre. 

La meva història és una de tantes. 
I precisament per això, perquè és 
una de tantes, serveix per intentar 
acostar-se a la qüestió dels límits i 
les fronteres. Vaig començar a tre-
ballar aviat. A divuit anys em van fer 
la primera oferta per gravar un disc. 
Havia de cantar les cançons d’una 
pel·lícula de Warner. El director 
musical, que gestionava tot el tema 
del contracte, em va dir: W s’ha en-
amorat de tu. Crec que aquell va ser 
el primer cop que ho vaig sentir. Un 
home s’havia enamorat de mi i em 
volia donar feina. Ja entenia que l’ús 
del verb enamorar-se no era estric-
te, just, precís. Però va ser el verb 
que va fer servir. Per canvis a War-
ner, no hi va haver ni doblatge can-
tat ni disc, però un any més tard es 
repetia tot plegat. Cantava per a una 
pel·lícula de Dreamworks i amb el 
director musical, un alemany d’en-
tre quaranta i cinquanta anys, vam 
parlar d’això del disc. Em va oferir 
ser-ne productor i tocava fer plans. 
S’estava a l’Hotel Arts, vam quedar 
a la recepció. ¿Vols pujar a l’habita-
ció? Les vistes són magnífiques, 
t’encantarà. No hi vaig pujar. Igual-
ment, ell seguia encaparrat que vo-
lia dur-me per Europa, triar temes, 
gravar el disc. Promeses grosses. Jo 
només veia hotels amb habitacions 
plenes de nos. 

Després vaig entrar a una sèrie 
de televisió molt popular en aquell 
moment. En principi era només per 
a un personatge d’estiu però, al fi-
nal, m’hi vaig quedar. Un directiu 
s’ha enamorat de tu. Aquesta frase 
que aniria tornant. ¿On quedo jo, 
exactament, en aquest enamora-
ment unidireccional? Titella? Pot-
ser. Mite fonedís? També. En aque-
lla sèrie va començar la meva re-
bel·lia. No entenia aquelles diferèn-
cies. Les noies hi anàvem gairebé de 
matinada perquè es veu que mal-
grat els dinou anys ens havien de 
reestructurar la cara. Els nois en un 
quart d’hora ja estaven enllestits. 
Tot era el maquillatge, la roba, les 
dietes, els tractaments i les opera-

cions d’estètica –que 
n’hi va haver unes quan-
tes–. El desig ben al cen-
tre. “Una mujer no está 
nunca lo suficientemente 
delgada”, em va dir un 
dia la directora de la sè-
rie. A mi aquella fixació 
excessiva pel cos i l’estè-
tica em va empènyer a 
una bulímia d’aquelles 
en què engoleixes sense 
parar però no vomites. 
Tot endins. Anys més 
tard em vaig trobar una 
altra actriu catalana que també hi 
va ser: la pitjor època de la nostra 
vida, vam coincidir. 

A Madrid vaig viure una escena 
d’aquelles que farien pixar de riu-
re si no fessin pena. Un company de 
la sèrie em va explicar que havia 
anat a una festa en una casa d’una 
urbanització. Hi havia un grup de 
companys actors que s’anomena-
ven a ells mateixos els follapavas. 
Alguns d’ells tenien un programet 
de ràdio i feien crides a noies –no sé 
ben bé com anava–. Les convoca-
ven a Puerta de Hierro i se n’endu-
ien una tria en minibús. Adoles-
cents enamoriscades d’estrelles jo-
ves de la tele. Allà, ja us ho podeu 
imaginar. Els follapavas. El com-
pany m’explicava amb menyspreu 
com va obrir una porta i va veure Y 
que practicava el sexe amb un pa-
rell de noies, i que li va dir “¿Quie-
res un poquito?” Ara ve quan riureu. 
Una estona després, aquest com-
pany –feia no res escandalitzat per 
l’escena que m’acabava de relatar– 
m’intentava convèncer que jo sí 
que volia. “Sí que quieres”. “No, no 
quiero”. El tenia a sobre. Estava 
fort. I anava fort. “Sí que quieres”. 
Ja us he dit que faria riure. Si no fo-
tés pena. Hi ha moltes més històri-
es d’aquella època, però no acabarí-
em mai. Només vint anys, i una vi-
da ja massa plena d’homes. 

que la teva companya –preciosa– i 
tu us féssiu uns petons. La mateixa 
que li devia fer a Woody Allen –sí, 
aquell que tot allò, ja ho sabeu– 
quan escrivia l’escena del petó de la 
Penélope i la Johansson. Tantes 
ànimes agraïdes arreu. 

Seth MacFarlane va començar 
una cerimònia dels Oscars deixant-
ho clar: “We saw your boobs”. Una 
cançó acudit ben senzilla, anar es-
mentant totes les actrius i en qui-
nes pel·lícules se’ls veuen els pits o 
si encara no. El número va aixecar 
molta polseguera. Més enllà de la 
intenció amb què ho va fer, eviden-
ciava la magnitud de la tragèdia: la 
importància d’aconseguir despu-
llar una actriu i el pes específic que 
això té en la indústria del cinema. 
Així de bàsic, banal i patètic. Per a 
alegria dels conspiracionistes, la 
conxorxa i la confabulació, de vega-
des, són reals. Només cal pensar en 
l’influent productor de Hollywood 
que rebia les actrius a la seva habi-
tació d’hotel amb el barnús mig 
descordat. Sembla agosarat dubtar 
que, a les reunions de feina amb al-
tres homes importants, Harvey 
Weinstein no parlés de les dones tal 
com les tractava. There’s a grain of 
truth in every joke.  

Va ser per tot això que un dia vaig 
dir un “fins aquí” ben precís. Per-
què se’m confonien –perquè em 
traspassaven– totes les línies. Era, 
segurament, el millor moment de la 
meva carrera. Vaig expressar al 
meu company d’aleshores com es-
tava de cansada, de tot plegat. Del 
desig al centre.  

Vaig fugir cap a la universitat. 
Buscant recer. A la universitat tam-
bé hi són, evidentment, la fascinació 
per la joventut i la bellesa. El sexe. 
L’admiració que desperta una ment 
brillant, l’experiència, la saviesa. 
També hi és, tot això. I és necessa-
ri. Ens cal aquest intercanvi. Desit-
jar, admirar, estimar, cardar, fer 
l’amor. Som també això, és inevita-
ble. S’entén, en part, que la direcció 
de l’Institut del Teatre digués que ja 
són grans, que és cosa seva. Els se-
nyals d’alerta, però, són la reitera-
ció, la reincidència i els perills que 
comporten les relacions profunda-
ment asimètriques. El desig al cen-
tre. La normalització de tot això que 
he intentat explicar.  

Ara la situació està ben polaritza-
da. En la societat del jo digital, del si-
mulacre i de l’espectacle, tots som 
mediàtics: Baudrillard, Debord o allò 
del “ya nadie baila, todo el mundo es 
DJ” dels Ultraplayback. L’exposició 
i la rendibilització de la sexualitat a 
les xarxes són una pràctica habitu-
al. I tot i que és cert que l’explotació 
del cos sovint és autogestionada, els 
problemes estructurals sembla que 
s’amplifiquin –tema per a un altre 
dia–. Paradoxalment, les noves gene-
racions són més valentes i més cons-
cients de la gramàtica patriarcal. Te-
nen clar que cal desplaçar el desig del 
centre. I, sobretot, que som nosaltres 
que fem l’estructura. 

 
 

Podeu llegir la versió íntegra 
d’aquest article a l’Ara.cat.

I vaig tornar a casa. 
Feia una obra: el director 
es va enamorar de tu el 
dia del càsting –m’ho 
van dir després–. Aquell 
enamorar-se, ja ho sa-
bem. A hores d’ara podia 
començar a pensar que 
només feia coses gràcies 
a tot d’enamoraments. 
Potser –si més no en 
part– neix d’aquí, la me-
va síndrome de la impos-
tora. Potser no només la 
meva. I tornant-hi: la nit 

de l’estrena d’una obra que feia, al-
gú de la productora em va dir que Z 
s’havia enamorat de mi. Ja hi tornà-
vem. Al teatre també es repetia. No 
era cosa només de la música i la te-
levisió, pel que sembla. Vol que ac-
tuïs en la seva següent obra. Maqui-
llo la frase exacta i fins aquí puc es-
criure perquè hi ha altra gent impli-
cada. Va ser una conversa llarga 
sobre aquesta fascinació del direc-
tor. Què soc? Tota la meva identi-
tat es lligava, inevitablement –com 
en la nit les flames a la fosca–, a la 
força centrífuga del desig. I ara co-
mencem a trobar el pinyol. Jo sabia 
que era un clar objecte de desig 
quan el director proposava coses. 
Una escena que era ben bé una fan-
tasia. Que com em sentia? Titella. 
Esclava. Exagero. Potser. Mite fone-
dís. Ja ho he dit. Objecte d’usar i 
llençar. També. 

I els companys de professió? Re-
cordo perfectament aquell vestit 
que duies. I una rialleta. La síndro-
me de la impostora, desplegant la 
cua orgullosa. “Impostora, que no 
ho veus, que ets una impostora?” I 
fas més tele, i veus en els ulls dels 
guionistes que allò ho han escrit per 
a tu. Especialment per a tu, perquè 
ho facis. Per a ells. Tampoc no se 
n’amaguen. Llavors t’ho deien, si ca-
lia. Una brometa sobre la gràcia que 
els faria, al guionista i al director, 

ELVIRA  
PRADO-FABREGAT

ACTRIU, CANTANT I INVESTIGADORA
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HISTÒRIA

Martellades  
al patrimoni

Els constants espolis, danys i actes vandàlics contra 
jaciments i elements històrics indignen els arqueòlegs

rer Princesa. Al jaciment de Benifa-
llet s’hi va excavar il·legalment du-
rant dècades: “Quan els arqueòlegs 
hi van intervenir ja havien desapa-
regut 3 o 4 segles d’història”, diu 
Alay. 

Nul·la sensibilitat o falsa 
innocència 
Errors de comunicació i 
desconeixement dels jaciments 
Fa tres setmanes diversos mitjans 
mostraven com una autèntica pro-
esa l’exhibició de Pol Tarrés al cas-
tell de Burriac. El ciclista recorria 
els murs del castell i un dron ho va 
immortalitzar. No hi va haver danys 
però n’hi hauria pogut haver. “Més 
enllà dels danys, mostra una activi-
tat que no aporta valors positius, i 
això a vegades és el que fa més mal”, 
diu Elsa Ibar, directora de Patrimo-
ni de la Generalitat. Hi ha actes van-
dàlics en pintures rupestres, en mu-
ralles i jaciments, però a vegades 
mai s’acaba trobant qui els ha fet 
perquè són llocs isolats. En altres 
ocasions, els danys són provocats 
per obres o actuacions forestals. Fa 
pocs dies es va arrasar totalment 
l’antiga abadia del Codony a Pera-
fort (Tarragonès) per un moviment 
de terres. El 2018 una màquina ex-

Fa poques setmanes el Grup de Re-
cerca d’Arqueologia Protohistòrica 
(GRAP) de la Universitat de Barce-
lona posava el crit al cel perquè algú 
havia destruït 2.600 anys d’història 
i anys de recerca al jaciment de la 
Ferradura-els Castellets a Ulldeco-
na. No era la primera vegada. El 
2017 es va enxampar in fraganti un 
home que havia fet diferents forats 
per endur-se patrimoni. Des d’ales-
hores, i al llarg del mes de febrer, 
hem vist altres imatges: cops de 
martell al Pont de Pedra de Girona 
i l’apedregament del Palau de la 
Música durant les protestes a favor 
de Pablo Hasél; una exhibició de tri-
al sobre les pedres del castell medi-
eval de Burriac; un intent de furt i 
danys al Castell Formós de Bala-
guer; la destrucció d’un forn del se-
gle XIX a Premià de Dalt; l’arrasa-
ment de l’antiga abadia del Codony 
a Perafort...  

Són tan sols els casos visibles, 
perquè els mateixos arqueòlegs han 
expressat la seva indignació a les 
xarxes, però n’hi ha més. A Catalu-
nya hi ha inventariats 13.000 jaci-
ments i els furts o els danys se suc-
ceeixen. De vegades amb tota la ma-
la intenció del món i d’altres per in-
consciència o desconeixement. La 
qüestió és: com podem protegir el 
patrimoni?  

El segon ofici més vell del 
món 
El boom dels detectors de metall 
posa en alerta els forestals 
El 2020 va ser l’any de la pandèmia 
i del confinament però també hi va 
haver un boom extraordinari dels 
detectoristes, és a dir, persones que 
van amb detectors de metall a la re-
cerca de possibles tresors. Els 
agents rurals van informar d’una 
desena de casos el 2019, però l’any 
passat la xifra va augmentar fins a 
arribar a 36. En alguns casos es va 
trobar material arqueològic en po-
der dels detectoristes i es van de-
nunciar vendes a webs, per exemple 
a Wallapop. Hi ha denúncies a l’Es-
cala, al jaciment del Far de Llinars 
del Vallès, a Ullastret, en jaciments 
de la Guerra Civil...  

Un dels casos que van moure 
més rebombori va ser el d’un home 
de 70 anys que s’havia dedicat a es-
poliar restes paleontològiques de 
diversos jaciments catalans des de 
com a mínim el 1996. “Se’l va en-
xampar in fraganti al Paratge del 
Clot Sant Romà de Bellprat, a 
l’Anoia –diu Adam Picón, arqueò-
leg i coordinador de patrimoni dels 
Agents Rurals–. En el 75% dels ca-
sos d’espoli s’utilitzen detectors de 
metall”. Bellprat és un lloc freqüen-
tat per col·leccionistes, i fins i tot hi 
havien excavat una trinxera artifi-
cial. L’home detingut, que a casa te-
nia un munt de fòssils de crancs, va 
ser sancionat i té una ordre d’allu-
nyament d’una desena de jaci-
ments. Picón creu que s’hauria de 

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS

canviar la normativa: “La legislació 
de patrimoni és del 1993 i està una 
mica desfasada. L’ús dels detectors 
de metall no és clar, hi ha una cer-
ta ambigüitat”.  

“Sigui per moda, perquè s’han 
abaratit els aparells o perquè hi ha 
més inspeccions, sí que hem notat 
un augment de casos de detectoris-
tes –explica la Maite Miró, respon-
sable del Servei d’Arqueologia i Pa-
leontologia de la Generalitat–. Re-
bem moltes consultes de persones 
que s’han comprat o els han regalat 
un detector de metalls i que pregun-
ten com es fa servir. Els alertem del 
mal que poden fer perquè, encara 

que no estigui senyalitzat, poden es-
tar malmetent un jaciment”. Ningú 
ha anat a la presó per un espoli i en 
molts casos la denúncia acaba sent 
arxivada. “L’espoli és el segon ofici 
més antic del món. N’hi hagut sem-
pre, sobretot abans que hi hagués 
una legislació del patrimoni”, diu 
Joan-Carles Alay, arqueòleg especi-
alitzat en arqueofurtivisme. “Em-
púries va ser saquejada sistemàtica-
ment al segle XIX, la Dama Flàvia se 
la van quedar dos paletes que la van 
intentar vendre”, explica Alay. El 
bust que ara s’exhibeix al Museu Ar-
queològic de Catalunya va acabar 
exposat en una xocolateria del car-

Cultura

Amenaça 
En el 75% de 
casos d’espoli 
s’utilitzen 
detectors de 
metalls, diuen 
Agents Rurals

01 

01. Pol Tarrés fent bicitrial sobre el castell 
de Burriac. 02. Un detector de metalls.  
03. El jaciment la Ferradura-els Castellets 
d’Ulldecona saquejat. 03. Excavació a la 
Cova Gran de Santa Linya, on hi van fer 
pintades.  05. La vorera del Pont de Pedra 
de Girona martellejada durant una 
manifestació. ARA
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Perjudici 
“Ens 
destrueixen 
informació”, 
lamenta 
l’arqueòloga 
Carme Saorin

Pedagogia 
Estimar el 
patrimoni és 
la manera de 
protegir-lo 
“d’ignorants  
i delinqüents” 

Ha sortit a la llum un poema inèdit de Vladimir 
Nabokov escrit des de la perspectiva de Superman, The 
man of tomorrow’s lament. El poema va ser rebutjat per 
la revista New Yorker el juny del 1942.

UN POEMA DE 
NABOKOV SENT 
SUPERMAN

S’han presentat més de 3.000 firmes per instar el 
govern espanyol a recórrer la sentència sobre el Pazo 
de Meirás que obliga a compensar els hereus de Franco 
amb una indemnització per haver actuat “de bona fe”.

3.000 CONTRA 
INDEMNITZAR 
ELS FRANCO

cavadora va tirar pel dret i va des-
truir el jaciment neolític de la Roca 
dels Canons, a Sant Boi de Llobre-
gat, que no estava senyalitzat. A ve-
gades es fan actuacions sense els 
corresponents permisos, però d’al-
tres és perquè no hi ha comunicació 
entre administracions: “Hem tingut 
diferents casos en què hi hagut ma-
la comunicació i s’han donat permi-
sos per fer actuacions en llocs on hi 
havia jaciments”, diu Picón. “Per fer 
qualsevol obra urbanística s’ha de 
demanar un permís al departament 
de Cultura –diu Miró–. Hi ha actua-
cions en el món forestal que no es-
tan tipificades, però el departament 
d’Agricultura sempre ens demana 
informes”.  

Un patrimoni immens i 
dispers 
Més consciència però continua 
l’espoli i els actes vandàlics 
No es poden posar tanques a tots els 
jaciments. “Tancar-ho tot no és 
sostenible i limitaríem els accessos. 
Molts jaciments estan senyalitzats 
i oberts al públic, la qüestió és que 
el públic sigui més conscient”, opi-
na Elsa Ibar. “S’hauria d’endurir la 
llei. Surten impunes o les multes 
són tan reduïdes que els hi surt a 

Benvinguts a la primera 
Edat del Ferro

solen buscar monedes i objectes me-
tàl·lics. “Parlem de la primera Edat 
de Ferro, per cronologia les monedes 
no existien. No podem saber exacta-
ment què van emportar-se, però al 
voltant del forat més gros hi vam tro-
bar molts fragments de ceràmica”, 
explica Saorin. De fet, un 30% de la 
ceràmica que es troba als jaciments 
protohistòrics del Montsià és fenícia 
i això fa pensar als arqueòlegs que hi 
havia una ruta comercial estable en-
tre ells i els pobladors d’aquests as-
sentaments. “Els fenicis van portar-
nos el vi. Potser l’intercanviaven per 
metalls de la zona de Castelló o bé per 
teixits, ja que en les nostres excava-
cions també hi hem trobat molts pe-
sos de telers”, afirma. 

El matí transcorre plàcid tot i les 
corredisses dels núvols. L’equip di-
buixa i mesura les cotes de l’àrea 
afectada amb una paciència infini-
ta. “Cal documentar-ho tot, hem de 
portar un registre molt rigorós”, as-
segura Saorin, descalça i amb la plo-
mada encara a la mà. L’últim pas 
d’aquesta campanya de valoració de 
danys és cobrir de nou la zona d’ex-
cavació amb lones, terra i cabassos. 
Una protecció que malauradament 
només servirà per als elements me-
teorològics. “La gent ha de conèixer, 
respectar i estimar el patrimoni: és 
l’única manera que tenim per pro-
tegir-lo de delinqüents i d’igno-
rants”, sentencia l’arqueòloga.e

El jaciment de la Ferradura fa valoració dels danys

L’últim whatsapp que 
rebo té les instrucci-
ons molt clares: “A les 
7.45 h al passeig de 
l’Estació. Fins demà”. 

Soc tan puntual com la Carme Sao-
rin, l’arqueòloga maresmenca que 
codirigeix des d’Ulldecona l’excava-
ció dels jaciments que esquitxen la 
serralada del Montsià: Sant Jaume, 
la Cogula, la Moleta del Remei i la 
Ferradura. Assentaments amb vis-
tes impressionants a les valls con-
tigües i al Mediterrani que també 
són el testimoni d’un estil de vida 
organitzat en forma de poblats, re-
sidències fortificades i llocs de guai-
ta amb més de 2.600 anys d’història. 
Benvinguts a la protohistòria, exac-
tament a la primera Edat del Ferro. 

Després d’un breu recorregut en 
cotxe, arribem al punt de trobada. A 
la vora d’un camp d’oliveres ja ens es-
peren els altres dos membres del 
GRAP, el Grup de Recerca en Arque-
ologia Protohistòrica de la Universi-
tat de Barcelona. Obren el maleter, es 
reparteixen alguns estris per dibuixar 
i mesurar i comencem l’ascensió. El 
trajecte a peu és curt, però molt em-
pinat. En només 20 minuts arribem 
al jaciment de la Ferradura, just quan 
el sol comença a desfer els fils de boi-
ra que pinten la foia de blanc. Aques-
ta no és la típica campanya d’estiu: si 
aquests arqueòlegs han vingut fins 
aquí en ple hivern és per valorar i do-
cumentar els danys que aquest assen-
tament va patir a principis de febrer. 

“Vaig pujar un dia d’excursió i vaig 
veure que havien destapat una part 
de la nostra excavació, que tenim pro-
tegida tot l’any amb lones, terra i ca-
bassos”, explica Saorin, que fa més de 
sis mesos que viu a Ulldecona gràcies 
a una beca predoctoral sobre estruc-
tures de combustió protohistòriques. 
“El problema no és tant el que s’em-
porten sinó el mal que ens fan a l’ho-
ra de documentar el context. Sobre-
tot perquè ens destrueixen informa-
ció”, es lamenta. El focus d’aquesta 
campanya de valoració de danys se 
centra en l’àmbit 4, un dels 11 espais 
en bateria que al seu dia devien ser 
habitatges, magatzems i corrals. A 
terra, entre dos murs de pedra d’una 
mica més d’un metre, s’hi aprecien 
clarament dos forats, un dels quals 
gros i molt furgat. “Sospitem que és 
algú que va venir amb un detector de 
metalls”, assegura l’arqueòloga. 

Els “piteros” –així es coneix els 
que pentinen jaciments amb aparells 
electrònics cada cop més sofisticats– 

compte venir, excavar i robar”, diu 
indignada Carme Saorin, codirec-
tora de les excavacions a Ulldecona 
i membre del GRAP. Els danys al 
patrimoni estan tipificats al Codi 
Penal espanyol des del 1995 i es po-
den castigar amb penes de sis me-
sos a tres anys. La llei de patrimo-
ni català del 1993 preveu sancions 
que poden arribar als 900.000 eu-
ros. Qui va fer una pintada al Pont 
del Diable el 2018 s’enfrontava a 
dos mesos de presó. 

“Si s’aplica bé la llei, el patrimoni 
està ben protegit”, argumenta Miró. 
A vegades, però, els danys al patri-
moni són difícils de valorar materi-
alment, perquè el que es roba no són 
peces que tindrien un preu estratos-
fèric en una subhasta sinó part de 
la història i anys de recerca. “No hi 
ha prou sensibilització dels fiscals 
i els jutges –assegura Alay–. Si 
s’apliquessin estrictament les lleis, 
potser la cosa se solucionaria”. La 
pedagogia és una altra eina però 
avança lentament. “Des dels anys 
80 que intentem conscienciar i edu-
car –diu Alay–. Hi ha agents rurals 
i la unitat de patrimoni dels Mossos, 
però a vegades continua faltant in-
formació entre els agents que són a 
les comissaries”.e

Carme Saorin mesurant el forat que va fer la 
persona que va atacar el jaciment. LAIA BELTRAN
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ment amb una María Casado 
molt en segon pla, havia avi-
sat que la gala aniria per 
feina, però el record de 
tants intents fallits feia 
pensar que seria una 
altra promesa buida. 
Però no: en 20 minuts 
s’havien anunciat ja 
cinc Goya tècnics a un 
ritme inèdit en la his-
tòria de les gales pre-
sencials o virtuals. Mol-
ta intensitat i molt con-
centrada, sobretot quan el 
premi desfermava una eufò-
ria com la del jove Adam Nou-
rou, Goya a l’actor revelació, que re-
bia la notícia amb els seus amics en 
el que s’intuïa el començament 
d’una nit llarga. Les connexions te-
lemàtiques van funcionar i en els 
agraïments hi va haver de tot: agra-
ïments en català, eusquera i caste-
llà, llàgrimes, crits, discursos llegits 
i gestos atrevits com el d’Aránzazu 
Calleja i Maite Arroitajauregi, Goya 
a la música original per Akelarre, 
que van rebre el premi cantant a pèl 

un dels temes de la pel·lícula.  
Tot anava tan ràpid que no 

quedava gaire temps per 
digerir-ho. L’ordre de la 

gala va donar d’entrada 
el protagonisme a les 
candidatures tècni-
ques, un terreny de joc 
en què el partit es dis-
putava entre la recre-
ació d’època de les ca-

ceres de bruixes del se-
gle XVII d’Akelarre i el 

múscul industrial del 
drama sobre la immigració 

Adú. La primera es va em-
portar els premis de vestuari, 

direcció artística, maquillatge i mú-
sica original, i la segona so, direcció 
de producció i efectes especials. Pe-
rò la fita de la nit en les categories 
tècniques va ser potser el Goya per 
al muntatge del documental El año 
del descubrimiento, el primer de la 
categoria que no rep una pel·lícula 
de ficció. Com era de preveure, el 
documental de Luis López Carras-
co també va guanyar el Goya al mi-
llor documental.  

Ja ho va dir Banderas abans de la 
cerimònia que el que importava dels 
Goya d’ahir era “prestar un servei al 
cinema espanyol”. La seva crida la 
van escoltar els seus col·legues de Ho-
llywood, estrelles com Benicio del 
Toro, Laura Dern, Robert De Niro, 
Dustin Hoffman, Charlize Theron i 
Al Pacino, que van enviar missatges 
telemàtics de felicitació i suport que 
es van anar projectant durant la ga-
la. La intenció era bona, la sensació és 
que Bienvenido Mister Marshall no 
queda tan lluny i segueix funcionant 
com a metàfora exacta del nostre pro-
vincianisme i fascinació per l’imperi 
nord-americà. O s’imaginen una es-
cena semblant als César de França? 

A dos dies del  8-M van ser tam-
bé uns Goya molt femenins, des de 
les actuacions d’Aitana, Vanesa 
Martín i una Nathy Peluso canviant 
de registre per cantar La violetera, 
fins als premis per a pel·lícules d’un 
feminisme directe com La boda de 
Rosa (millor cançó original per Ro-
zalén i Nathalie Poza com a millor 
actriu de repartiment) i els d’Ane 
(actriu revelació per a Jone Laspiur 
i guió adaptat). També era una do-
na la guanyadora del Goya d’Honor, 
l’actriu Ángela Mólina, i fins i tot el 
que semblava el gran oblit de la nit: 
Rosa Maria Sardà, a qui els organit-
zadors no havien inclós a l’in memo-
riam, segons l’Acadèmia perquè ai-
xí ho va demanar l’actriu. I el mo-
ment més polític de la gala va ser 
potser el missatge que Alberto San 
Juan va enviar al PSOE després de 
rebre el premi com a millor actor 
secundari per Sentimental: “Els 
drets humans no poden ser béns de 
mercat, i l’habitatge és un dret hu-
mà molt bàsic”.e

Els Goya més àgils  
i sentits celebren la 

sensibilitat de ‘Las niñas’
La producció catalana de Pilar Palomero guanya tres 

premis en una cerimònia marcada per la pandèmia

Pilar Palomero només ha necessitat 
una pel·lícula per ficar-se a la butxa-
ca l’Acadèmia del Cinema Espanyol. 
A l’hora de tancar l’edició impresa 
de l’ARA, el debut de Palomero, la 
producció catalana Las niñas, por-
tava tres premis: el de millor direc-
tora novell per a Palomero, el de mi-
llor fotografia i el de millor guió ori-
ginal. Un èxit impressionant per a 
aquest sensible retrat del moment 
en què una nena es comença a fer 
preguntes d’adulta i la seva infància 
s’esvaeix. Un dels premis de la pel·lí-
cula, a més, feia història: Daniela 
Cajías és la primera dona que gua-
nya el Goya de direcció de fotogra-
fia de la història dels premis.  

Va ser, com era d’esperar després 
d’un dels anys més estranys en la vi-
da de tothom, l’edició més estranya 
de la seva història. Uns Goya pandè-
mics amb la mascareta com a com-
plement estrella de la catifa verme-
lla i sense públic ni nominats al Te-
atro del Soho CaixaBank de Màlaga. 
La gala de l’any passat va acabar 
amb un número musical liderat per 
un Antonio Banderas acabat de co-
ronar com a millor actor per Dolor y 
gloria. La d’ahir va començar també 
amb Banderas, però en un to molt 
menys eufòric. “No hi ha pitjor mal-
son en el món del cinema que les sa-
les buides”, va dir l’actor mala-
gueny, sol a l’escenari davant un pa-
ti de butaques buit, renunciant a 
l’humor i els acudits habituals i pre-
guntant-se quin ha de ser el paper 
del cinema.  

Banderas, copresentador junta-
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Atreviment i diversió 
Petits tatuatges a la cara, un cinturó 
de cadenats i un vestit daurat amb 
tires i serrells d’aires futuristes. 
L’actriu revelació Milena Smit, de 
No matarás, es va estrenar als Go-
ya amb un look inoblidable de Gi-
venchy. L’acompanyava telemàti-
cament el seu company de reparti-
ment, Fernando Valdivielso, vestit 
de Moschino. L’atreviment també 
es palpa en l’actitud, com la desim-
boltura que mostrava davant dels 
focus la veterana actriu Marisa Pa-
redes amb un abric violeta de ser-
rells de Juan Duyos, o les ungles ex-
trallargues de color verd de la can-
tant Nathy Peluso fent joc amb el 
vestit, que s’havia dissenyat ella ma-
teixa. No es va acabar d’entendre el 
disseny rosa pal de Hiba Abouk. A 
les xarxes el comparaven amb un 
núvol de sucre: “M’agrada arriscar 
i divertir-me amb dissenys atre-
vits”, defensava l’actriu. 

Original també va ser el rap que 
es va marcar el cineasta i guionista 
David Galán Galindo en una de les 
retransmissions que resumia la 
imatge dels Goya: “Catifa vermella, 
verda o marró. El que és ben clar és 
que aquest any es fa al meu saló”. 
Doncs això!e 

La catifa vermella més atípica  
dels Goya manté l’elegància

Els vestits de la gala del cinema espanyol brillen amb llum pròpia en una posada en escena híbrida

La nova normalitat, marcada per les 
restriccions sanitàries, dicta una ca-
tifa vermella reduïda a la mínima 
expressió, on només hi passegen de 
forma presencial els actors i cineas-
tes que han de lliurar els premis. La 
resta de nominats es connecten te-
lemàticament. L’últim exemple el 
vam veure ahir, durant la cerimònia 
de la 35a edició dels premis Goya. 
Des del Teatre del Soho CaixaBank 
de Màlaga, Antonio Banderas i Ma-
ría Casado exercien de mestres de 
cerimònies de la gala inaugurant la 
passarel·la i el cerimonial per acce-
dir-hi: prova PCR abans i mascare-
ta obligatòria, l’accessori estrella. 
Tots dos anaven de color negre: l’ac-
tor malagueny amb un conjunt de 
dues peces amb samarreta d’Arma-
ni, i la periodista amb un vestit d’es-
cot asimètric de Pronovias que no 
li acabava d’encaixar. De negre tam-
bé hi anava l’actriu Belén Cuesta, 
amb un disseny minimalista de Ca-
rolina Herrera que deixava les es-
patlles al descobert. Discret, però 
efectiu. O Najwa Nimri, amb un 
conjunt dues peces setinat que 

BARCELONA
MARIA ALMENAR

A dalt, 
d’esquerra a 
dreta, les 
actrius Ángela 
Molina, Hiba 
Abouk, Milena 
Smit i Natalia 
de Molina. A 
baix, en petit, 
Antonio 
Banderas. 

acompanyava amb una de les mas-
caretes més originals de la nit: un 
model XXL semitransparent. 
Espectacular s’exhibia Paz 
Vega, que no sempre l’en-
certa a les catifes verme-
lles. Aquest cop sí que ho 
va fer, amb un sofisticat 
vestit d’estampat geomè-
tric del dissenyador Geor-
ges Hobeika. Qui no acos-
tuma a decebre és Ángela 
Molina. L’actriu, que recollia 
el Goya d’Honor 2021, va bri-
llar amb llum pròpia amb un es-
pectacular vestit de volants daurats 
i negres d’Armani Privé. 

Moda blanca i sensual 
El color blanc va ser una de les sor-
preses cromàtiques de la nit. El va 
escollir la cantant Aitana amb un 
vestit recte amb obertures de Ver-
sace que contrastava amb la seva 
llarga cabellera fosca.Per la seva 
banda, Juana Acosta emulava una 
ballarina en un dels vídeos més vis-
tos a les xarxes socials: duia un mi-
crotop de lluentons i una faldilla de 
tul de Miu Miu. La més explosiva va 
ser Natalia de Molina explorant una 
tendència que ja fa temps que es veu 
a les passarel·les: la llenceria s’exhi-

beix més que mai. Doncs al peu de la 
lletra s’ho va prendre l’actriu de 

Las niñas amb un conjunt du-
es peces de sastreria de JC 

Pajares que combinava 
amb un sensual sostenidor 
de malla brodada. 

Ells, amb esmòquing 
A vegades no cal arriscar si 

tens la fórmula idònia. 
Aquest comodí tan sofert 

com elegant és l’esmòquing, 
i un any més va ser l’uniforme 

predilecte dels protagonistes 
masculins. Li quedava com un 
guant a Jon Kortajarena, amb un 
vestit de recanvi de Tom Ford. “El 
disseny d’enguany no ha arribat a 
temps”, deia el model.També va ser 
el predilecte de Salvador Calvo, Ja-
vier Cámara, Alejandro Amenábar. 

Alguns es van arriscar dins dels 
límits, com Antonio Velázquez amb 
un disseny del granadí Javier Corta-
do amb grans botons brillants, el 
cantant Alejandro Sanz amb una ja-
queta de color granat i l’actor Mario 
Casas, que s’alliberava del llacet 
amb un disseny amb camisa descor-
dada i la sorpresa estilística: unes 
sabatilles d’anar per casa amb l’es-
cut de Batman. 

INSTAGRAM
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SERÀ IMPRESCINDIBLE PORTAR EL DNI I EL CARNET 
DE SOCI PER PODER VOTAR 
Només podran accedir al recinte els socis, que hauran de 
demostrar la seva condició amb el carnet, mentre que el DNI 
(o el passaport) es farà servir al moment de la votació. 87.479 

SOCIS CRIDATS A LES URNES
Hi ha 110.290 socis amb dret a sufragi, però 22.811 van sol·licitar 
el vot per correu i ja han quedat exclosos del cens, el 20,7%. El 
gruix dels votants, 78.987, estan citats al Camp Nou, on també se 
centralitzarà el recompte del vot per correu.

El soci posa 
punt final a  

la interinitat 
al Barça

Escull nou president en unes eleccions atípiques, 
marcades per la pandèmia i el vot per correu

i Laporta torna a asseure’s a la cadira 
principal de la llotja, o bé si Font o Frei-
xa donen la sorpresa. Serà el punt final 
d’una campanya extremadament llarga, 
amb propostes i retrets, i que ha estat 
marcada en l’última setmana per l’es-
corcoll dels Mossos a les oficines del 
club en relació amb el Barçagate. 

Els operaris feien ahir els últims re-
tocs al Camp Nou, l’epicentre d’aquestes 
eleccions, on podran votar 78.987 socis 
de manera presencial en les 111 meses ha-
bilitades. Però no serà l’únic. Girona (5 
meses per a 3.707 votants), Tarragona (3 
meses per a 2.200 socis), Lleida (2 meses 
amb 1.264 possibles votants), Tortosa 
(una mesa per a 616 electors) i Andorra 
(2 meses i 705 socis) també tindran una 
seu electoral. En total, 87.479 socis amb 
dret a vot presencial, ja que 22.811 (el 
20,7% del cens) van sol·licitar participar 
en els comicis per via postal. Socis que, 
per facilitar la logística, ja han sigut ex-
closos del cens a les meses per evitar du-
plicitats, independentment que hagin fet 
ús o no d’aquest servei. 

Precisament, els vots per correu, que 
finalment van ser 20.663 (el 90,7% dels 
que es van sol·licitar), arribaven diven-
dres a l’estadi. Correus va acabar el ter-
mini de votació la setmana passada i va 
dipositar els sobres davant notari. Un 
cop al Camp Nou, es custodien a la Sala 
Roma fins al final de la jornada electoral. 
A l’hora del recompte, del qual estaran 
pendents 120 empleats, s’escrutaran en 
un únic punt i el resultat se sumarà di-
rectament al vot presencial. El cub ex-
plicava a l’ARA que no es desglossaria el 
vot per correu del vot presencial “per 
evitar especulacions” sobre el resultat. 

La pandèmia ha revolucionat unes 
eleccions que estaran marcades pel pro-
tocol de seguretat i que comptaran amb 
un dispositiu de gairebé 2.000 persones. 
No serà una jornada festiva ni coincidirà 

El 7 de març del 2020 els aficionats van 
poder entrar per última vegada al Camp 
Nou per veure un partit del Barça. Avui, 
just un any després, torna a obrir les 
portes al públic. Però no per al futbol, si-
nó per escollir el nou president de l’en-
titat. Joan Laporta, Víctor Font i Toni 
Freixa busquen l’aval dels més de 
110.000 socis amb dret a vot. Unes elec-
cions diferents, marcades per la pandè-
mia, en què la participació final serà im-
previsible, amb múltiples seus i amb al 
voltant de 20.000 socis que ja han exer-
cit el seu vot a través del sufragi postal, 
novetat en aquests comicis. Les meses 
obren les portes a les 9 del matí i les tan-
caran a les 9 del vespre. Abans de mit-
janit s’ha de publicar el resultat, que 
confirmarà si les enquestes tenien raó 

El Barça calcula que podrà resoldre la 
incògnita de qui és el nou president 
de l’entitat abans de mitjanit. Si es 
compleixen els pronòstics, pels volts 
de les onze de la nit hauria d’haver-se 
acabat el recompte, tant del sufragi 
presencial a les diferents seus com 
del vot per correu. I, poc després, a 
dos quarts de dotze, està previst que 
la junta electoral proclami el nom de 
la candidatura guanyadora. El nou 
president electe podrà prendre pos-
sessió entre demà i fins a un màxim 
de deu dies, un cop hagi presentat 
l’aval de 135 milions d’euros, el 15% 
del pressupost.

El club proclamarà el 
guanyador a les 23.30 h

Els candidats Víctor Font, Joan 
Laporta i Toni Freixa fent-se la 
fotografia conjunta al Camp Nou 
abans dels comicis. XAVIER BERTRAL

BARCELONA
MARTÍ MOLINA
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Joan Laporta (Estimem el Barça)

Víctor Font (Sí al Futur)

Espai Barça 
Prioritat per al projecte per re-
novar l’estadi. Opció d’anar a 
Montjuïc durant les obres.

Àrea social  
Referèndums per decidir qües-
tions de l’entitat, carnet de fan i 
avantatges per als socis no abo-
nats al Camp Nou.

Seccions  
Més pes per a Navarro al bàsquet 
i suport de Cairo (hoquei), Ma-
sip (handbol) i Fernandão (fut-
bol sala).

Suport a Koeman i l’actual plantilla de futbol  
Laporta no ha precisat qui integrarà la seva direcció esportiva en cas de ser 
president. Sonen Mateu Alemany i Jordi Cruyff, a qui també ha tempte-
jat Font, però no els ha anunciat per “respecte” als actuals treballadors.

Programa econòmic  
De la mà de l’univers start-up ca-
talà, Font farà un pla de xoc du-
rant els 100 primers dies. 

Espai Barça 
Cognom comercial a l’estadi, re-
ferèndum pel finançament i ne-
gativa a anar a Montjuïc.

Àrea social  
Font es va comprometre davant 
de notari a no convertir el Bar-
ça en societat anònima. Vol po-
sar el soci “al mig de l’entitat”. 

Model de gestió  
Sí al Futur proposa que el consell 
directiu validi les decisions que 
prendran els executius especia-
litzats de cada àrea.

Xavi, home fort de la planificació esportiva  
Tot i que no ha fet moviments electorals, l’egarenc serà el màxim respon-
sable de l’àrea de futbol si Font guanya les eleccions. L’acompanyarien Jo-
han Cruyff, Joan Vilà, Albert Benaiges i Tito Blanco, entre altres.

Toni Freixa (Fidels al Barça)

Programa econòmic 
Freixa té compromesos 550 mi-
lions d’un patrocinador i d’un in-
versor del Barça Corporate.

Espai Barça 
Fidels al Barça advoca per erigir 
el projecte tal com el proposava 
la junta de Bartomeu.

Àrea social  
Promoció de la Grada d’Anima-
ció, suport a penyes, facilitats 
per als desplaçaments i “un esta-
di ple de socis i sòcies”. 

El futur de Messi  
Dels tres candidats, Freixa és el 
més tebi sobre la continuïtat del 
10. Si guanya, li proposarà una 
renovació a la baixa.

Lluís Carreras, la quota “cruyffista”  
Laporta no ha parlat clarament de noms i Font no ha aconseguit el su-
port públic de Xavi. Freixa, però, sí que ha presentat el seu home fort del 
futbol: Lluís Carreras. Per a la banqueta, suport incondicional a Koeman.

Programa econòmic 
De la mà de Jaume Giró, Lapor-
ta proposa recuperar els comptes 
del club amb economia clàssica.

en dia de partit. 
Aquest cop serà im-

prescindible el 
carnet de soci per 
poder accedir al 
recinte de vota-
ció, no es per-
metrà l’accés 
dels acompa-

nyants –només 
grups familiars 

en què tots siguin 
socis–. Les restricci-

ons de mobilitat tam-
bé impedeixen, a priori, 

que els residents en comar-
ques en comarques puguin desplaçar-se 
i fan que es quedin sense poder votar –tot 
i que alguns candidats han assegurat que 
votar està inclòs en les excepcions.  

Tot plegat pot incidir en la participa-
ció final, que els últims anys havia sigut 
d’entre el 43% i el 53% del cens. Hi ha 
teories per a tots els gustos, des dels que 
asseguren que amb el covid molta gent 
tindrà por i es quedarà a casa, als que de-
fensen que, per les poques opcions 
d’oci, es dispararà l’afluència de vo-
tants. De retruc, aquest fet també pot 
fer que les enquestes realitzades durant 
la campanya acabin sent paper mullat. 

Cinc mesos sense president 
Les eleccions van començar a gestar-se 
a finals d’agost quan el soci Jordi Farré 
va impulsar el vot de censura contra la 
directiva de Josep Maria Bartomeu, ini-
ciativa a la qual s’afegirien altres aspi-
rants a la presidència i entitats barcelo-
nistes opositores. La junta havia anun-
ciat les eleccions per a la segona quin-
zena de març, seguint escrupolosament 
el que dicten els estatuts en el cas de fi-
nalització de mandat, però més de 
20.000 socis van fer evident que tenien 
pressa. Tot i recollir més suports dels 
necessaris, la votació no va arribar a pro-
duir-se per la dimissió en bloc del pre-
sident, el 27 d’octubre. Carles Tusquets 
passava a dirigir el club de manera inte-
rina a través de la junta gestora. Ara bé, 
no convocava els comicis de manera im-
mediata sinó que esperava un parell de 
mesos a iniciar el procés. La primera da-
ta de les eleccions era el 24 de gener, pe-
rò una setmana abans, quan només tres 
dels nou precandidats havien passat el 
tall de firmes, es va ajornar per la situa-
ció epidemiològica. Aleshores ja estava 
prevista la votació descentralitzada pe-
rò s’hi va afegir la votació per correu. Set 
setmanes després, se sabrà el nom del 
nou president del Barça.e

La participació, una 
incògnita que pot 
decantar els resultats

43,12% 
PARTICIPACIÓ DEL 2015

En els últims comicis, celebrats el dissabte 18 de juliol del 2015, 
van votar 47.270 socis, un 43,12% del cens. Per trobar un 
percentatge inferior cal retrocedir fins al 1997 (34,38%). El 2000 
votar el 49,33%; el 2003, el 53,79%, i el 2010, el 48,11%.

6 
PUNTS DE VOTACIÓ

A banda del Camp Nou, 3.707 socis voten al pavelló de Fontajau de 
Girona; 2.200 al poliesportiu Camp Clar de Tarragona; 1.264 a la 
delegació de la Federació Catalana (FCF) de Lleida; 705 al Palau de 
Congressos d’Andorra, i 616 a la delegació de la FCF de Tortosa.
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ment durant tota la cursa electoral, que 
ha fet sense aixecar la veu. La part més 
reflexiva del candidat tampoc no ha do-
nat grans titulars. A les entrevistes prè-
vies feia un esforç per ser menys Lapor-
ta que mai. Fins i tot a La Sotana el Jan va 
semblar poc Laporta. Menys mediàtic 
del que es podia esperar, donant pocs ti-
tulars, el Jan podia fer-nos treure la con-
clusió que havia definit un nou perfil. Pe-
rò això és poc creïble: és postureig, no 
conducta. La pancarta el delata.  

El cotó fluix no enganya. Laporta és 
Laporta. No li cal programa, tampoc 
equip, encara que aquest cop ha sumat 
un lloctinent de renom i prestigi: Jaume 
Giró, que ha aportat solidesa econòmica 
i una incisiva capacitat dialèctica en els 
debats previs, construïda gràcies a una 

trajectòria contras-
tada en grans em-
preses de l’Íbex-35, 
sobretot a La Caixa. 
Laporta és carisma, 
Luz de Gas i Lligues 
de Campions, men-

tre que Giró és planificació, gestió de la 
comunicació i coneixement financer. 

Guardiolisme i cruyffisme 
El laportisme ha centrat la campanya en 
reivindicar un passat gloriós, artífex de 
l’exitós mandat que ens va obrir el camí 
per començar a tocar el cel. Cruyffisme i 
guardiolisme li pertanyen per fílies. No ha 
anunciat cap fitxatge mediàtic en tota la 
campanya, alhora que ha demostrat pro-
ximitat amb molts exjugadors per exhibir 
la seva complicitat amb els vestidors. Ha 
sigut contundent al dir que amb ell Mes-
si no s’hauria plantejat mai marxar. Pen-
sa solucionar el futur del 10 dinant en una 
taula (li agrada gaudir dels bons àpats). 
Esperem que donar aquest titular fàcil a 
la premsa no hagi indisposat l’argentí. 
L’experiència no li restarà determinació,  

es reconeix més preparat que fa una dè-
cada, però serà el mateix, ja que no apor-
ta cap reflexió sobre si ha de ser diferent. 

Laporta diu que no és un ésser rancu-
niós sinó magnànim. El Jan és dels seus 
i els seus l’acompanyen a mort a qualse-
vol destí. L’estació Barça 2021 la troba-
ran plena de paranys, i hauran de ser un 
equip més que mai. Haurà de fer efectiva 
la seva contundència si presideix el club 
i li caldrà convertir promeses en realitats 
amb pocs arguments dins i fora del camp. 

BARÇA

Al lloro, que Joan Laporta ha 
fet la campanya menys lapor-
tista que podia fer i, tot i això, 
està més ben situat del que 
ningú podia preveure fa un 

any. La seva estratègia ha sigut més sim-
ple del que es podia pensar. Un únic im-
pacte mediàtic i un programa amb po-
ques propostes. La seva campanya serà 
la de la lona al Bernabéu, efectista i efec-
tiva, per marcar un punt d’inflexió. Hi ha 
un abans i un després d’aquella pancar-
ta. 400 metres quadrats de PVC per mar-
car perfil i autoestima. El Jan va comen-
çar a agradar-se quan, a tocar del Paseo 
de la Castellana, atenia la premsa men-
tre mirava la pancarta publicitària.  

Laporta sembla un futbolista. Allà on 
va no para de fer-se selfies. El Barça i el 
futbol són diferents 
de tot. Des que va 
abandonar el club el 
2010, sempre havia 
conservat el vot 
captiu d’un percen-
tatge de la massa so-
cial considerable, però la sortida trau-
màtica de Josep Maria Bartomeu sem-
bla que ha representat un transvasa-
ment de votants frustrats directes a 
l’advocat barceloní. Aquell jove camale-
ònic de l’Elefant Blau, que va arribar a la 
presidència amb una junta que suma-
va perfils i persones de tarannà molt di-
ferent, té ben poc a veure amb el Lapor-
ta actual. Tot i que ell ho nega, hi ha un 
clar efecte estètic que l’ha rejovenit.  

Laporta ha parlat menys que mai per 
no canviar les percepcions que el soci té 
d’ell. Diuen que la percepció no és la re-
alitat, però que és el que compta. La faça-
na a Madrid ho ha explicat tot, no li ha 
calgut res més: orgull (recuperar-lo), ri-
valitat (això és futbol) i lideratge (aquí 
em teniu). Ha deixat el jo i la seva capaci-
tat de generar titulars aparcada pràctica-

L’espai que hi ha entre el Camp Nou, ca-
sa seva i el seu despatx pot esdevenir un 
Triangle de les Bermudes si no arriba 
amb un bon navegador al club. 

Si, finalment, consolida les majories 
que li donen les enquestes, la seva presi-
dència tindrà més incògnites que mai, ja 
que ha donat menys detalls dels que ha-
bitualment expliquen els candidats en 
campanya. Com més insistia en el futur 
Font, més replicava en la cerca del pas-
sat Laporta sense cap tipus de por. Els de-

Toni Freixa: la resistència a ser la tercera via

didat amb opcions i no el Jaume Llau-
radó del segle XXI.  

Freixa ha explotat la seva capacitat 
d’argumentació i loquacitat des de 
dins de la institució, podríem dir que 
és un producte d’un planter extrafut-
bolístic, ja que el fil argumental per ar-
ribar a ser un bon orador el va adqui-
rir i posar en pràctica durant la seva 
època de portaveu de la junta del club. 
En aquella etapa va construir una cre-
dibilitat que li ha permès ser un candi-
dat solvent que no desentona mai en 
els debats o quan fa declaracions. Cal 

L’únic realment conven-
çut que Toni Freixa pot 
ser president del Barça 
és ell mateix. L’any que 
va perdre els seus pares, 

el seu gran barcelonisme el va portar 
a engegar la cursa electoral. Per als pe-
riodistes solament és un outsider entre 
el Jan i el Víctor. Als debats, aquest 
efecte sandvitx ha sigut notori. La sor-
presa seria que pogués superar-los, pe-
rò ell està disposat a reivindicar-se, a 
posar un dos a la travessa. Aquí neix el 
seu gran repte: aconseguir ser un can-

reconèixer-li una habilitat única per 
explotar com ningú la capacitat d’en-
trar i sortir del club, sense deixar d’ac-
tuar, si calia, diuen, des de la rereguar-
da per facilitar mocions de censura o 
demandes. Va entrar-hi amb Laporta, 
gràcies a la proximitat amb el seu cu-
nyat Alejandro Echevarría, i va sortir-
ne abans del final del mandat amb pro-
fundes diferències. Aquesta falta de 
sintonia amb el Jan, convertida en an-
tipatia mútua, els va portar, en ple Ei-
xample, a protagonitzar, amb empen-
tes i males paraules, una fricció més 

pròpia d’un derbi futbolístic que d’un 
parell de lletrats. 

Gràcies a les confiances jurídiques 
va tornar al Barça de la mà de Rosell, 
que li va concedir un protagonisme mi-
crofònic incontestable. La continuïtat 
amb la junta de Bartomeu li va atorgar 
un paper clarament a la baixa. Tot i ai-
xò, va resistir fins al final del mandat 
amb la voluntat de poder-se presentar 
a les eleccions com a oposició sense ha-
ver d’avalar. La seva informació del 
que passa al club sempre ha sigut molt 
bona gràcies a les connexions que 

Tres candidats i un destí

Joan Laporta: el carisma 
de l’expresident

 
El cotó fluix no enganya. 
Laporta és Laporta. No li 
cal programa ni equip
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El compromís amb el Barça 
de Víctor Font és el seu mà-
xim valor. De barcelonisme 
no n’hi falta. De voluntat i 
intenció de ser-ne presi-

dent, tampoc. Hi ha posat hores i di-
ners, equip i contactes per aconseguir-
ho. Explica que té el millor diagnòstic, 
sap el que es trobarà, què s’ha de fer i 
com. Es reconeix a ell mateix com el fu-
tur, tot i que no sabem si és un futur 
simple o perifràstic. Ha estat omnipre-
sent en els últims anys intentant apor-
tar petits projectes per actualitzar un 
model obsolet de gestió, millorar la re-
lació del club amb el soci, buscar la 
transparència i promoure la digitalit-
zació. Després de triomfar en el món 
dels negocis, lluny de casa, ha tornat 
pel Barça. 

Per a Font, arribar a la presidèn-
cia del club que estima seria, segur, 
un somni personal i alhora un reco-
neixement a Catalunya. En termes 
anglosaxons, quant a la seva value 
proposition (el projecte) de què cal 
fer amb l’entitat segurament no té ri-
val. Però el seu engagement (la capa-
citat per atraure l’audiència) amb el 
soci del Barça segueix sent millora-
ble. ¿Dubai està massa lluny del bar-
celonisme? ¿El soci entén que això 
del futbol, per sobre de tot, s’ha con-
vertit en un negoci i que cal el millor 
gestor? La negació de totes dues pre-
guntes sembla la constant que pot 
afectar les aspiracions del candidat. 
És més estratègic que pròxim en les 
relacions, com tots aquells gurus de 
la nova economia als quals represen-
ta i dels quals majoritàriament s’ha 
envoltat en aquest viatge a Ítaca. 
Aquesta aparent distància emocional 
li resta empatia per aconseguir la 
proximitat del votant culer que enca-
ra prefereix fer un cigaló al bar de la 

manté amb allò que en diuen les cano-
nades oxidades, uns conductes pels 
quals es comuniquen alguns empleats 
del club, sempre disposats a estar en 
bona sintonia amb els potencials pre-
sidents per si algun dia deixen de ser 
potencials. 

La filtració del fitxatge de Gasol 
Freixa es considera el candidat més afí 
a les penyes, d’això en diríem populis-
me positiu. Al mateix temps, s’allunya 
de l’independentisme, fet pel qual al-
guns li busquen connexions amb l’uni-
onisme, que ell nega reiteradament. 
Només el Toni és capaç de veure vincu-
lacions entre el nuñisme i el cruyffis-
me sense sentir-se estrany en el seu 

Havent fet un seguiment individual de Toni Freixa, Víctor Font i Joan Laporta, fem una anàlisi 
personal dels seus perfils d’aspirant, alhora que expliquem petits detalls comunicatius o 
mercadotècnics de les seves campanyes, sense oblidar la seva trajectòria com a culers

ENRIC JOVÉ ❊ PUBLICISTA

Víctor Font:  
la història d’un somni

cantonada abans que demanar un Big 
Mac via Glovo. 

Font es defineix a si mateix com a 
camaleònic. El millor en els estudis o 
la feina i el més gamberro quan és l’ho-
ra de divertir-se. I tot, lluint perfil de 
gendre perfecte, cabell canós, trajo im-
pecable i camisa blanca. És tot un busi-
nessman de Granollers. “Work hard, 
play hard”, en les seves pròpies parau-
les, expliquen la vida del consultor, 
“metge de negocis”, com ell explica, i és 
el que fa que s’autoconsideri com el 
millor per ocupar la llotja del Camp 
Nou. Va planificar la campanya perfec-
ta d’un candidat, tenint darrere els mi-
llors professionals i assessors amb 
temps, planificació i recursos al seu 
voltant. Fins i tot ha tingut de fidel es-
cuder Antoni Bas-
sas, un número dos 
que l’ha acompa-
nyat en tot el trajec-
te, encara que ha 
sobtat la seva falta 
de protagonisme al 
tram final. Bassas podria haver sigut 
un potencial presidenciable amb més 
notorietat de sortida. Més d’un deu 
haver pensat que invertir el tiquet 
electoral hauria sigut una opció més 
resultadista. 

Més bon president que candidat 
És aquí on apareix el mur de la realitat: 
les eleccions són presidencialistes per 
naturalesa. I Font ha jugat en equip 
(Bassas, López, Nadal, Font, Uriach, 
Pierre, etc.). Un equip directiu solvent 
al seu voltant, segurament el més con-
vincent del seu projecte, que es va anar 
comunicant mil·limètricament per ge-
nerar un efecte in crescendo que pot-
ser resulta insuficient. La seva proxi-
mitat personal i professional amb Fer-
ran Soriano semblava un salconduit 

cap a la demostració del que pot ser la 
gestió a l’estil Font. 

La perfecció intel·lectual en la cate-
gorització dels problemes que té el 
Barça ha esdevingut un element de ri-
gidesa en els discursos. Font ha inten-
tat trencar aquesta inèrcia amb peti-
tes entremaliadures per demostrar un 
barcelonisme incondicional. La gestió 
comunicativa ha resultat ineficaç amb 
Xavi Hernández o Jordi Cruyff, les se-
ves grans apostes esportives, que 
s’han acabat diluint. Dels futbolistes, 
tècnics i representants diuen que mai 
te’n pots fiar. 

Gestió seriosa vs populisme 
Història d’un somni, el documental 
llançat dues setmanes abans de les 

eleccions, pot es-
devenir un mal 
presagi, ja que hi 
ha somnis que mai 
deixen de ser-ho. 
Font ha basat mas-
sa el seu relat en 

un futur contraposat al passat que 
personifica Laporta, en la gestió seri-
osa que encarna ell versus el populis-
me del Jan. Però el futbol és futbol i 
Font ha sigut massa rígid i encotillat 
en les seves aparicions públiques. S’ho 
ha jugat tot a una carta i el rival ha sa-
but contraatacar amb massa facilitat. 
Solvència i treball són les seves armes 
per reconstruir el Barça, ho té tot pre-
parat i planificat (fa dos anys que fa 
juntes directives). Veurem si la cule-
rada li dona la possibilitat d’aplicar tot 
allò en què ha treballat. La seva cursa 
electoral ha sigut una marató on ha 
faltat un esprint final millor. Els que 
el coneixen bé diuen que no és el mi-
llor candidat, però sí que seria el mi-
llor president per al pròxim mandat. 
El soci té la paraula.e

bats han demostrat que jugava a aguantar 
el resultat, tot i llançar més d’una sentèn-
cia contra Font, mil·limètricament pre-
meditada, per ridiculitzar el perfil perfec-
cionista del rival. Fa un any, ningú, ni tan 
sols ell mateix, podia pensar que tindria 
tan a tocar la poltrona culer. Fa un mes i 
mig, precisament tenir-la tan a prop li va 
fer perdre el nervis davant l’anunci de 
l’ajornament electoral. Aquell va ser 
l’únic moment de desgovern mediàtic del 
favorit per presidir el Barça.e

pensament. La seva cabellera, que ha 
perdut llargada i capil·laritat en aques-
ta segona campanya, segueix lluint un 
excés de gomina per a les grans ocasi-
ons. Ni continuista ni renovador, vol 
ocupar un espai en-
tre el laportisme i 
el fontisme en un 
entorn que és terri-
tori d’extrems i di-
ficulta el rèdit a les 
terceres vies.  

Freixa ha apujat el to aquesta set-
mana desenvolupant una campanya 
publicitària que, en termes futbolís-
tics, podríem qualificar de múrria. 
Aquest nerviosisme preelectoral el va 
conduir a utilitzar informació confi-

dencial que havia obtingut per piular 
que Pau Gasol tornaria al Barça, una 
primícia que se li va girar en contra fins 
al punt de convertir-se en trending to-
pic. El seu distanciament de l’entorn 

sandrista ha sigut 
evident els últims 
anys, tot i que la dis-
tància del rosellis-
me envers els altres 
dos candidats enca-
ra és més sideral. 

Diverses actuacions van ser la causa de 
la pèrdua de confiança de Sandro, amb 
els columbaris i les famoses llistes 
d’espera al capdavant.  

El seu director esportiu en cas de 
guanyar les eleccions, Lluís Carreras, 

és una aposta que no acaba de convèn-
cer el barcelonisme ni reforça la seva 
condició de candidat seriós. Els resul-
tats demostraran si passar el tall ha si-
gut tan sols una bona gestió logística 
del món dels avals i dels grups organit-
zats de firmes o si realment té un 
col·lectiu de socis que li compren 
aquesta visió insistent d’un Barça allu-
nyat de la política, dels poders fàctics 
i, fins i tot, de les elits econòmiques 
que habitualment han volgut contro-
lar el club. Freixa és el continuisme 
sense ser un referent reconegut del 
continuisme. La seva millor reflexió de 
campanya, la bandera del seu projecte, 
és que ningú està per sobre del Barça. 
Ni tan sols ell mateix.e

 
El més convincent del seu 
projecte és un equip 
directiu solvent

 
Ni continuista ni 
renovador, busca un lloc 
entre Laporta i Font

PEPEPUE
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La llarga travessa del desert s’ha acabat. 
El Barça tanca una època, la que va co-
mençar amb tridents i triplets i va aca-
bar amb judicis, policies a les oficines i 
Ter Stegen agafant la pilota vuit cops de 
la seva porteria a Lisboa. Amb l’arriba-
da d’un nou president, tot formarà part 
del passat en forma de motxilla carrega-
da de pedres de la qual la nova directi-
va haurà de despendre’s. Però de mo-
ment el comitè de benvinguda al nou 
president és el millor: un equip que ha 
recuperat l’autoestima, que sap gua-
nyar jugant bé, com dimecres, o patint 
una mica, com a Pamplona (0-2). Un 
Barça que fa poc semblava destinat a 
acabar la temporada amb les mans a les 
butxaques i ara, en canvi, es planteja si 
pot fer un doblet. L’experiència de Mes-
si i Jordi Alba, dos companys d’aventu-
res durant tota una dècada, i el futur, 
encarant en el primer gol d’Ilaix Mori-
ba. Coses de la vida: si el Madrid guanya 
l’Atlètic, per un cop farà un favor al Bar-
ça. En el futbol, tot és possible. 

Les ressaques sempre costen, tot i 
que es poden suportar millor quan et re-
corden una nit de glòria, com aquella 
del Sevilla. Per això a Pamplona el Bar-
ça va actuar amb l’encant dels joves que, 
després d’una festa de Cap d’Any, arri-
ben a casa dels pares el primer de gener 
amb ulleres de sol, una mica lents de 
moviments, però signant una bona ac-
tuació. En el fons, es tractava de seguir 
guanyant, malgrat la baixa de Piqué i les 
cames cansades. I poder mirar el derbi 
de Madrid amb la satisfacció de la fei-
na ben feta, com a entrant d’una nit 
electoral d’on sortirà el president que 
podria acabar recollint els fruits de la 
bona feina de Koeman, que ha aconse-
guit capgirar l’estat anímic del barce-
lonisme en pocs dies. Llàstima que el 
pròxim partit sigui a París, on la lògica 
diu que hauria d’arribar una garrotada.  

Malgrat tenir tot just tres centrals a 
la plantilla, Koeman va sortir amb tres 
defenses. És a dir, un petit joc arriscat, 
perquè qualsevol problema significava 
haver de canviar la disfressa de Frenkie 
de Jong per endarrerir la seva posició. 
De fet, durant bona part del partit, el 
Barça hauria pogut animar-se a jugar 
amb tot just dos defenses, ja que l’Osa-
suna va sortir amb un sol davanter cen-
tre, Calleri. Koeman, però, tenia por de 
les contres navarreses. I feia bé. De fet, 
abans del gol de Jordi Alba l’Osasuna va 
posar a prova Ter Stegen, primer amb 
un xut des del mig del camp de Calleri 
i després amb Kike Barja, que va fer vo-
lar el porter alemany amb una d’aque-
lles estirades en què sembla quedar-se 
clavat a l’aire, com si fos un quadre. Sen-
se Ter Stegen, el Barça no seria a la final 
de Copa. I tampoc tindria opcions d’en-
xampar l’Atlètic de Madrid a l’àrea. 

Després del rock’n’roll contra el Se-
villa, el ritme de partit a Pamplona va 
ser sorprenentment baix. El Barça pro-
tegia la pilota esperant el seu moment, 
i l’Osasuna, prudent, es tancava al vol-
tant de Sergio Herrera. Sense Dembélé, 
l’equip de Koeman no acabava de tenir 
alegria ofensiva. Griezmann, de fet, se-
gueix frustrat. Malgrat la seva assistèn-
cia a Piqué a la Copa, encara no justi-
fica els diners que va gastar el club l’úl-
tima temporada. El noi s’hi esforça, 
amunt i avall, però sempre arriba un se-
gon tard. 

La mirada especial de Messi 
En canvi, Lionel Messi sempre troba la 
manera de resoldre els problemes. 
Quan el Barça semblava embussat, va 
inventar-se una assistència cap al seu 
company d’aventures Jordi Alba. Per-
dut al mig del camp, envoltat per una te-
ranyina navarresa, Messi tenia vuit ju-
gadors rivals al davant quan va inven-
tar-se una trajectòria gairebé impossi-
ble per a Alba. Si Messi hi va escriure 
l’assistència amb una ploma, el lateral 
va fer servir el martell per batre Herre-
ra. En lloc de centrar, va xutar tan fort 
com va poder apuntant al cap del porter 
d’Osasuna, que en un gest reflex va 
apartar-se. I el Barça ja anava al davant 
al marcador. 

Koeman va decidir refer l’equip a la 
segona part, conscient que la cosa no 
havia acabat de rutllar. Així que va envi-
ar a la banqueta Samuel Umtiti, que ara 
mateix el millor que pot fer és acabar els 
partits sense haver comès cap errada ni 
haver-se lesionat. En el seu lloc va en-
trar Dembélé, el futbolista anarquista, 
que no entén de normes i sempre apor-
ta un ritme diferent. El tècnic neerlan-
dès va recuperar una defensa de quatre, 
omplint més el mig del camp. Però com 

que no va fer el segon, li va tocar patir 
una mica al final, quan l’Osasuna va co-
mençar a bombardejar l’àrea amb el seu 
joc vertical. El Barça, però, va saber pa-
tir defensant com si fos un tresor el gol 
de Jordi Alba. Els canvis de Koeman no 
van servir per rematar la feina, però 
l’equip no es va trencar i va tancar la set-
mana perfecta, amb tres partits sense 
rebre gols i dos fronts oberts, amb camp 
lliure per somiar, tant a la Copa com a la 
Lliga. 

El partit de Pamplona, en el fons, era 
el final d’una etapa. La que ha tingut 
Carles Tusquets liderant una gestora 
que va començar fent molt de soroll i de 
mica en mica va amagar-se al seu cau. 
L’últim partit de la llarga etapa de Josep 
Maria Bartomeu, el president que va 
anar perdent llençols amb cada bugada, 
fins a acabar coneixent la fredor d’un ca-
labós. Era l’últim partit abans de l’arri-
bada d’un nou president. I l’equip va vo-
ler regalar a qui guanyi els comicis un 
triomf per animar-lo a posar ordre a les 
oficines, ja que sobre la gespa, ja se n’en-
carreguen ells. Un triomf d’un equip 
amb un munt de futur. Així, quan més 
patia l’equip, va aparèixer el jove Ilaix 
Moriba, el noi que no fa tant es feia selfi-
es amb Messi i ara decideix partits amb 
un gol preciós (0-2). Tant a la gespa com 
a la llotja, ha tornat l’optimisme..e

El millor regal 
del Barça al seu 
nou president

L’equip de Ronald Koeman, amb el primer gol del jove Ilaix Moriba, derrota 
l’Osasuna i s’acosta encara més al liderat de la Lliga (0-2)

Leo Messi, felicitant 
Ilaix Moriba després que 
el jove jugador del 
planter fes el segon gol a 
El Sadar. VINCENT WEST / REUTERS

CORRESPONSAL 
ESPORTIU

TONI PADILLA

BARÇA

 
Osasuna                                                          0 

Barça                                                                  2 
Osasuna: Sergio Herrera, Manu Sánchez, David Garcia, Arida-
ne, Nacho Vidal, Kike Barja (Jony Rodríguez, 61’), Moncayola, 
Lucas Torró (Pier, 84’), Roberto Torres (Gallego, 84’), Rubén 
García (Adrian López, 70’) i Jonathan Calleri (Ante Budimir, 71’). 
Entrenador: Jagoba Arrasate. 
Barça: Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Óscar Mingueza, 
Clement Lenglet, Samuel Umtiti (Ousmane Dembélé, 46’), Jor-
di Alba (Junior Firpo, 87’), Sergio Busquets (Ilaix Moriba, 67’), 
Frenkie de Jong, Pedri (Riqui Puig, 87’), Leo Messi i Antoine 
Griezmann (Braithwaite, 67’). Entrenador: Ronald Koeman. 
 
Gols: 0-1 Jordi Alba (30’), 0-2 Ilaix Moriba (83’). 
Àrbitre: Guillermo Cuadra Fernández (madrileny). 
Targetes grogues: Umtiti (30’) i Junior Firpo (88’). 
Targetes vermelles: cap. 
Estadi: El Sadar de Pamplona, partit a porta tancada.

           EQUIP                                                                                                                PT 

  1      Atlètic de Madrid (-2)                                                                               58 
 2     FC Barcelona                                                                                56 
  3      Reial Madrid (-1)                                                                                            53 
  4      Sevilla (-1)                                                                                                         48 
  5      Reial Sociedad (-1)                                                                                      42 
  6      Betis (-1)                                                                                                              39 
 7     Vila-real                                                                                           37 
  8      Granada (-1)                                                                                                      33 
 9     Llevant (-1)                                                                                    32 
 10    Athletic Club (-1)                                                                                           30 
 11   València                                                                                           30 
 12    Celta (-1)                                                                                                              30 
 13    Osasuna                                                                                                               28 
 14   Cadis                                                                                                                        28 
 15    Getafe                                                                                                                    27 
 16    Valladolid                                                                                                            25 
 17   Elx (-1)                                                                                               24 
 18   Eibar                                                                                                                         22  
19    Alabès (-1)                                                                                                          22  
20   Osca (-1)                                                                                                               20

Classificació

LaLiga Santander - 26a jornada 
València - Vila-real                                                                          2 - 1 
Valladolid - Getafe                                                                                2 - 1 
Elx - Sevilla                                                                                                2 - 1 
Cadis - Eibar                                                                                               1 - 0 
Osasuna - Barça                                                                                    0 - 2 
Osca - Celta de Vigo                                                                             14 h 
Atlètic de Madrid - Reial Madrid                                           16.15 h 
Reial Societat - Llevant                                                           18.30 h 
Athletic Club - Granada                                                                      21 h 
Reial Betis - Alabès                                                               demà, 21 h

Resultats



61ara  DIUMENGE, 7 DE MARÇ DEL 2021  
esports

APUNTS EN CALENT

XAVI HERNÁNDEZ NAVARRO 
PERIODISTA

Koeman va perdre un depredador del gol com Luis 
Suárez i no va poder incorporar ningú perquè el Barça 
estava escurat. No obstant això, l’holandès entrena 
l’equip més golejador de la Lliga, un titolet aconse-
guit gràcies en bona part al pas endavant de cara a 
porteria d’homes com Frenkie de Jong o Jordi Alba. 
L’interior mai no havia fet tants gols a la seva carrera, 
mentre que el lateral va igualar a Pamplona les cinc 
dianes oficials que va fer en el seu curs més prolífic. 
Alba, a més, afegeix nou assistències al seus regis-
tres. Pocs defenses incideixen més en l’àrea contrà-
ria. Es mereix anar a l’Eurocopa.

De mica en mica s’omple la pica

No ens emocionarem més del compte amb un equip 
que només ha sumat un punt de sis possibles amb el 
Cadis, o que algun dia petarà per culpa del calendari 
atapeït, però que el Barça acumuli vuit victòries se-
guides lluny del Camp Nou és, com a mínim, un motiu 
perquè l’Atlètic de Madrid es vegi amenaçat. La Lliga 
la guanya l’equip més solvent i, ara per ara, amb els 
números a la mà, el conjunt de Koeman és el que por-
ta la ratxa més exitosa a la part alta de la classificació. 
La dinàmica és de campió. Queden 36 punts en joc i hi 
ha enfrontaments directes a l’horitzó. Ai, la calcula-
dora de Simeone...

Números de campió

Ho té clar Riqui Puig si Koeman segueix molts anys a 
la banqueta del Barça. El de Matadepera ha retroce-
dit un pas en els plans del tècnic des de la irrupció 
d’Ilaix Moriba fa tres setmanes al partit contra l’Ala-
bès. Ara és l’hispanoguineà i no ell la primera opció 
de la casa per oxigenar el mig del camp. I pinta que 
seguirà sent així si Ilaix continua exhibint el seu re-
pertori cada cop que juga. Al seu físic imponent i un 
sentit tàctic destacable, el jove migcampista va afe-
gir a Pamplona, on fa dos cursos va treure el caparró 
un tal Ansu Fati, un golàs des de la frontal de l’àrea 
per sentenciar el partit.

Homenatge a Ansu Fati

Setmana intensa en clau institucional al Barça, amb 
un expresident detingut i eleccions aquest diumen-
ge, però també a nivell esportiu. La remuntada de di-
mecres a la Copa del Rei contra el Sevilla (3-0) no s’en-
tendria sense l’oportuna estirada de Ter Stegen per 
evitar que Ocampos, de penal, aigualís qualsevol es-
perança. I la visita a Pamplona hauria sigut menys plà-
cida si l’alemany no hagués fet dues aturades molt 
meritòries per frustrar dues ocasions molt clares de 
Barja i Rubén García. Primer va volar i després va tri-
omfar en un cara a cara. S’acaben els adjectius per va-
lorar la seva tasca decisiva.

La mà de cada dia

Ronald Koeman donant instruccions 
durant el partit. VINCENT WEST / REUTERS

Ronald Koeman: 
“Hi ha Lliga 

fins al final de 
la temporada”

Ronald Koeman va arribar al Barça amb 
el compromís de confiar en els futbolistes 
joves. A l’equador de la seva primera tem-
porada com a entrenador blaugrana, el ne-
erlandès –per necessitat, però també per 
convicció– està revitalitzant l’equip amb 
l’empenta dels jugadors més joves. “Estem 
orgullosos que els nois joves i del planter 
estiguin tenint minuts. Es mereixen tenir 
oportunitats. Estic content per l’Ilaix, 
l’Ansu, el Riqui, el Pedri, el Mingueza, 
l’Araujo... Soc un entrenador que penso 
que s’ha de comptar amb els joves, repre-
senten el futur del club”, va sintetitzar el 
tècnic després del partit.  

A banda de lloar el talent dels més joves, 
Koeman també va marxar molt content 
del triomf a El Sadar. Malgrat no voler in-
sistir gaire en si avui seguirà amb atenció 
el derbi madrileny entre el Madrid i l’Atlè-
tic al Wanda, el tècnic es va deixar anar 
amb un missatge ple d’optimisme: “Nosal-
tres hem guanyat i després d’aquest resul-
tat estic convençut que hi ha Lliga fins al fi-
nal”. Un declaració d’intencions en tota re-
gla i que mostra la metamorfosi de l’equip 
després d’una setmana plena de bones 
sensacions arran de la remuntada a la Co-
pa. El neerlandès va repartir elogis per al 
seu equip en general, però el nom de la nit 
va ser el d’Ilaix Moriba. “Ha fet un golàs en 
un partit complicat i el seu gol ha servit per 
sentenciar-lo. Sempre que surt a jugar 
aporta alguna cosa diferent. És un noi fort 
per la seva edat i que ens ajuda. S’està gua-
nyant espai al primer equip”.  

Ilaix: “Això no s’oblida” 
La jove perla del planter no va amagar la 
seva emoció per haver marcat el seu pri-
mer gol amb el primer equip. “Això no 
s’oblida mai”, va dir, alhora que va tenir un 
rècord per al seu “germà” Ansu Fati, lesi-
onat de llarga durada i que també es va es-
trenar a la Lliga amb el Barça a El Sadar el 
curs passat. Ilaix també va revelar que 
Messi li havia aconsellat sumar-se a l’atac 
sense por i li va agrair l’assistència del gol, 
tot i que bona part del mèrit va ser seu.e

BARCELONA
ALBERT NADAL
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El Barça reacciona 
i s’imposa a un 
bon Granollers

Handbol

L’Ademar de Lleó és l’últim escull 
que separa el Barça d’handbol de 
sumar una nova Copa del Rei al seu 
palmarès (19.15 h, Esport3). Els de 
Xavi Pascual es van classificar ahir 
per a la final després de superar el 
derbi català contra el Fraikin BM 
Granollers en una semifinal més 
disputada del que va reflectir el 
marcador final (22-32). Si els blau-
granes superen el conjunt lleonès, 
sumaran la seva vuitena Copa se-
guida i la 25a de la secció. 

El Granollers va plantar cara 
contra el Barça. J.J. GUILLÉN / EFE

enbreu

El Barça guanya 
en el debut 
d’Ari Mingueza

Primera Iberdrola

El Barça femení va fer un pas més 
a la Primera Iberdrola i va segellar 
la divuitena victòria consecutiva en 
el campionat. Amb gols d’Alexia Pu-
tellas, Jenni Hermoso i Patri Gui-
jarro, l’equip de Lluís Cortés es va 
endur els tres punts del camp del 
Santa Teresa (0-3), a Badajoz. En 
l’enfrontament va debutar Ari Min-
gueza, jugadora del filial i germana 
d’Óscar Mingueza, defensa del Bar-
ça B que aquesta temporada està en 
la disciplina del primer equip. 

El Barça va sumar un nou triomf, 
aquest cop a domicili. JERO MORALES / EFE

Óscar Husillos, 
campió d’Europa 
dels 400 metres

Atletisme

El velocista de Palència (Castella i 
Lleó) Óscar Husillos es va procla-
mar ahir a Torun (Polònia) campió 
d’Europa dels 400 metres en pista 
coberta en una carrera que va domi-
nar de principi a fi i que va rematar 
amb la seva millor marca de l’any 
(46.22). Els neerlandesos Tony van 
Diepen (46.25) i Liemarvin Bone-
vacia (46.30) van completar el podi. 

La final que va situar 
el Girona a prop de la fama

per tan sols un euro. Invents de Josep 
Delgado, un propietari amb mil cares. 
Es va plantar el 2010 a Montilivi i va 
contribuir decisivament a expandir la 
marca Girona, però també va tenir pro-
blemes amb la justícia i va fugir cames 
ajudeu-me.  

Les nits d’eufòria i passió, absoluta-
ment minoritàries, van passar a ser una 
constant. Va ser l’any del debut de Pe-
re Pons, del descobriment d’Isaac Be-
cerra i dels gols d’Acuña. Va ser l’any del 
5-0 al Las Palmas, el 5-2 al Recreativo 
de Huelva i el 2-0 al Vila-real. També de 
la remuntada a l’Alcorcón passant d’un 
0-2 al 3-2 en vint minuts. I el famós pe-
nal no xiulat a Almeria per Ocón Arraiz. 
Moments especials que la derrota en la 
final no ha fet que s’hagin oblidat. e

La recepció als jugadors del Girona després de quedar-se a punt de pujar a 
Primera el 2013. DAVID BORRAT 

Montilivi va viure moments molt especials durant la temporada 2012-13

FUTBOL - SEGONA DIVISIÓ

El 19 de juny del 2013 els aficionats del 
Girona es pessigaven per comprovar si 
allò que estaven veient era real. El seu 
equip, per primera vegada en l’època 
moderna, tenia l’oportunitat d’arribar 
a Primera. Gaudien amb la proposta 
futbolística de Joan Francesc Ferrer 
Rubi, que havia assumit el paper d’en-
trenador aquell mateix any. Malgrat 
caure dignament en la final del play-off 
contra l’Almeria, el rival aquesta jorna-
da a l’estadi en un partit en què està pro-
hibit no guanyar (21 hores, #Vamos), 
aquella derrota va ser una victòria. Per 
fi el Girona se sentia important. 

El que ara seria inconcebible va pas-
sar l’endemà de la tornada de la final, 
quan la trempera pel possible ascens ja 
havia desaparegut, conseqüència de du-
es derrotes tan clares com assumibles 
davant l’Almeria (0-1 i 3-0). Calia home-
natjar els protagonistes i Girona va es-
tar a l’altura: es va fer una petita rua i els 
futbolistes van sortir al balcó de l’Ajun-
tament. Però si esportivament la ges-
tió anava sobre rodes, la situació insti-
tucional era una tragèdia. Plens de deu-
tes, el mes següent el Girona va entrar 
voluntàriament en concurs de credi-
tors. I un any abans s’havia viscut l’es-
perpèntic anunci de la venda del club 

GIRONA
JORDI BOFILL

Remuntada èpica de l’Spar Girona per ser a la final
forces en un partit en què al tercer quart, 
amb un demolidor parcial de 20-4, sem-
blava que se li escapava de les mans. Les 
gironines, però, impulsades per una im-
mensa Julia Reisingerova, van dur la se-
mifinal fins a un temps extra que hau-
ria pogut impedir Tiffany Hayes si no 
hagués errat el seu tir sobre la botzina.  

A la pròrroga, l’equip català va exhi-
bir el seu orgull i, malgrat no comptar 
amb Reisingerova per haver estat exclo-
sa, va castigar el conjunt de Salamanca 
amb un primer parcial de 0-9 que va de-
mostrar que el triomf cauria del costat 
gironí. De fet, les de Julbe fins i tot van 
arribar a tenir un avantatge de +15 du-
rant el temps extra (90-75). “Hem tin-
gut la sort dels guanyadors”, va conclou-
re la capitana de l’Spar Girona, la barce-
lonina Laia Palau.e

Les jugadores de l’Spar Girona 
celebrant la classificació. EUROPA PRESS

BÀSQUET - COPA DE LA REINA

L’Spar Girona es va classificar per a la fi-
nal de la Copa de la Reina després de re-
muntar contra el Perfumerías Avenida 
en una semifinal èpica (78-91). Les giro-
nines, que van encarar l’últim període 
del duel amb un desavantatge de 12 
punts, van aconseguir forçar la pròrro-
ga (72-72) i derrotar, finalment, les de 
Salamanca al temps extra. El conjunt 
català, que va trencar una ratxa de 41 
victòries del Perfumerías Avenida, s’en-
frontarà avui al València (13.30 h, Te-
ledeporte), en la seva cinquena final 
consecutiva en aquesta competició. 

L’Spar Girona va disputar la pròrroga 
amb l’impuls anímic d’haver igualat les 

BARCELONA
A.N.

El Sabadell, en zona de descens per 
primer cop en un mes, visita Màlaga 
(14 h) buscant reaccionar després de 
punxar a casa amb l’Albacete, on va 
fallar un penal en l’últim minut. Fora 
de la Nova Creu Alta, els arlequinats 
han aconseguit un rendiment millor:  
15 punts enfront dels 12 al seu esta-
di. El davanter Álvaro Vázquez ha fet 
el viatge després de perdre’s els dos 
últims partits. En canvi, es queden a 
casa per lesió els defenses Pedro Ca-
pó, Grego Sierra i Aleix Coch, més el 
davanter Néstor Querol.

El Sabadell busca 
reaccionar a Màlaga

 
Girona 

Almeria 
Girona: Juan Carlos; Calavera, Bé, Bernardo, Franquesa; Mon-
chu, Terrats, Gumbau; Mamadou Sylla, Stuani i Yoel Bárcena. 
Entrenador: Francisco Rodríguez Vílchez 
Almeria: Makaridze; Buñuel, Maras, Cuenca, Akieme; Morla-
nes, Samú Costa; Corpas, Carvalho, Aketxe; i Sadiq Umar o Juan 
Villar.  Entrenador: José Gomes 

 
Lliga:  28 a jornada 
Estadi: Montilivi. A les 21 h (#Vamos) 
Àrbitre: Iglesias Villanueva (Comitè Gallec)
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per PPierpaolo Piccioli per a Valentino 
al qual va sumar una samarreta de llu-
entons, sabates platejades i joieria de 
Cartier. Com ell, però més sobri, va 
presentar-se a la gala JJosh O’Connor 
(02), que vostès potser deuen conèi-
xer pel seu paper de ppríncep Carles de 
Gal·les a The Crown. De la mà de Lo-
ewe, violentava alguns codis de l’este-
reotipada etiqueta masculina amb 

una solapa blanca, uns pantalons 
molt més amples del que toca i una 
llaçada dramàtica al coll. 

Jackson Lee (03), que anava 
100% Gucci, va cobrir el seu vestit 
creuat amb un quimono verd i ver-
mell que AAlessandro Michele sig-
nava per a la firma italiana. Impla-
cable i impecable. De la mateixa 
marca va vestir-se per a la cerimò-
nia  Jared Leto (01), que podríem 
dir que es va vestir amb el vestit 
beix que el seu pare hauria pogut 
portar al bateig de l’actor. Un va-
lent que sempre sol caure de la llis-
ta dels elegants... 

Des que internet és el 
nostre pa de cada dia, 
l’endemà de cada cati-
fa vermella em sagnen 
els llagrimals quan veig 

que totes les webs informatives fan 
aquella típica notícia dels homes 
més elegants i/o ben vestits –moltes 
webs especialitzades barregen els 
termes com si fossin sinònims...– de 
la vetllada. Primer les feien només 
centrades en les dones, però al veu-
re que eren molt clicades van deci-
dir engegar també una lliga mascu-
lina. I què passa en aquest canvi de 
gènere? Doncs que no té cap sentit 
perquè el 99% dels homes van a les 
gales amb el mateix vestit negre 
combinat amb la mateixa camisa 
blanca, un llacet negre, sabates de 
cordons també negres i cabell curt.  

¿Algú em pot explicar com poden 
considerar més elegants i/o ben ves-
tits els uns que els altres si van tots 
vestits igual? No, no pot ningú. Però 
tant els fa, perquè la llista és només 
un comestible d’actualitat mancat de 
tota validesa intel·lectual que discri-
mina mascles basant-se només en 
qui té una bellesa més normativa 
(a.k.a. és més guapo), és més ben 
plantat o està més de moda a Insta-
gram. Res a veure ni amb l’estil, ni la 
moda, ni l’elegància, ni l’encert. 

Per això ploro, perquè mirar 
aquests rànquings és com mirar el 

CABARET 
POP

recull anual de les inauguracions de 
Kim Jong-un. Senyors iguals, ves-
tits igual fent la mateixa postura. En 
bona mesura això és culpa dels ho-
mes, perquè sempre es vesteixen 
igual que els seus congèneres, però 
també dels redactors i redactores, 
que foragiten d’aquestes llistes els 
homes que es vesteixen diferent 
considerant-los automàticament 
mal vestits. Ara, per sort, sembla 
que tot això comença a canviar.  

Als experts que dicten sentència els 
tocarà sortir del coma cerebral i arre-
mangar-se perquè tot apunta que els 
homes es comencen a atrevir. Al-
menys això és el que hem pogut veure 
en l’última edició dels Globus d’Or, en 
què no pocs han decidit trencar els 
barrots de la presó estilística en la 
qual algú –o tothom– havia engarjolat 
els homes feia dècades. 

Entre els valents d’enguany hi ha 
hagut l’actor DDan Levy (04), que hi va 
acudir en diversos tons de groc com-
binant un vestit d’alta costura signat 

Injust 
Moltes persones  
que no s’atreveixen  
a superar la norma 
estilística social 
solen desaprovar  
a qui es mostra  
tal com és a través 
del vestir

Gent
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Gràcies, senyors!

02

Diversos ‘outfits’ masculins dels Globus d’Or posen de 
manifest l’inici de l’alliberament estilístic de l’home

Aquests i alguns altres homes 
–heterosexuals i homosexuals, no 
se’m confonguin...– són, en conjunt, 
un grapat de senyors que han decidit 
vestir-se com més els ha plagut en 
la nit en què tot el món els mirava. I 
això té molt de valor. Especialment 
en l’era de les xarxes socials. Una era 
en què una massa de gent anònima 
els dirà a través de Twitter que van 
mal vestits o que s’han vestit així per 
destacar. Per fer-se veure!  

La llàstima serà que ningú els di-
rà a aquestes pobres persones de 
Twitter que l’error és seu, que por-
ten tota la seva trista vida vestint-se 
pensant únicament que no els mirin. 
¿De la por que tenen de ser ells ma-
teixos? ¿De tan dèbils com se senten 
davant d’una eventual crítica? Segu-
rament. Quina llàstima que no 
aplaudeixin a qui s’atreveix a supe-
rar els límits que a ells els paralitzen. 
És una llàstima que ningú els expli-
qui que els homes que es vesteixen al 
compàs dels seus gustos i emocions 
són homes que es vesteixen bé per-
què la seva indumentària els repre-
senta. I els que es vesteixen aterrits 
per la pressió social són homes que 
es vesteixen més malament que bé. 
Bàsicament, perquè el que fan ells 
no és vestir-se, és camuflar-se. Una 
pena que tot i aquesta limitació se-
va s’atreveixin a opinar negativa-
ment dels altres.e
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l’avellaner, en realitat són fruit de 
la mà humana”.  

Sigui com sigui, les aplicacions 
d’aquestes plantes són variades. 
N’hem fet només una petita tria, un 
tastet, per poder-les integrar en les 
nostres vides, però ni tan sols en-
trarem gaire en el seu vessant fol-
klòric o literari. I això malgrat que 
algunes, com la vidalba (Clematis 
vitalba) –la liana catalana per ex-
cel·lència– tenen un lloc destacat 
en algunes fetes populars, com la 
Patum, on es fa servir per les seves 
propietats ignífugues per protegir 
el cos dels diables. D’altres, com 
l’englantina o rosa salvatge (Rosa 
sempervirens), donava nom a un 
dels premis dels Jocs Florals. I no 
parlarem de les aplicacions màgi-
ques ni de les farmacèutiques, que 
potser millor que deixem als pro-
fessionals de cada camp... 

A la cuina 
El primer lloc on podem anar a bus-
car arbustos i lianes a la cuina és al 
moble bar. En trobarem en qualse-
vol ampolla de ginebra –amb el gi-
nebró, Juniperus communis–, de 

ARBUSTOS I LIANES  
Com fer créixer  

la vida quotidiana 
amb ells

A la cuina, per decorar, per fer-ne remeis, begudes o 
cosmètics, els usos d’aquestes plantes són infinits

Arbustos i lianes formen 
part de les nostres vides 
tot i que potser no en 
som conscients, però els 
aprofitem i transfor-

mem per al nostre dia a dia. Ja 
abans que existís l’agricultura, i en-
cara més la indústria, hi havia la ca-
pacitat humana d’aprofitar els re-
cursos de l’entorn. I entre el bosc 
i la plana, a la vegetació baixa de la 
zona mediterrània, aviat els hu-
mans vam saber veure els avantat-
ges d’un seguit de plantes que en-
cara avui fem servir. “S’han perdut 
alguns usos, perquè el món rural 
pesa poc davant del món urbà en 
nombre d’habitants, però molts 
encara fan servir les plantes”, co-
menta Joan Vallès, catedràtic de 
botànica a la UB, que té com una de 
les principals línies de la seva re-
cerca l’etnobotànica, és a dir, el pa-
per de les plantes en les societats 
humanes. “Molts dels usos que do-
nàvem a les plantes es mantenen i 
n’han aparegut de nous, igual que 
s’hi han incorporat espècies d’al-
tres llocs del món”, explica.  

Vallès és coordinador de la web 
de l’Institut d’Estudis Catalans Et-
nobotanica.iec.cat, on es detallaran 
–ho diem en futur perquè està en-
cara en construcció, tot i que ja hi 
ha el nom d’unes 80.000 plantes– 
els usos alimentaris, medicinals i 
d’altres tipus de la vegetació catala-
na. A la web ja hi ha el detall de les 
aplicacions medicinals de 55.000 
espècies, entre les quals hi ha, es-
clar, arbustos i lianes. La idea és 
transmetre aquest llegat sobre els 
seus usos a les noves generacions. 
En la mateixa línia treballa Astrid 
van Ginkel, especialista en usos de 
les plantes i consultora de Fitomon, 
que ens explica que “els arbustos 
són plantes d’una mida mitjana, 
que en general no tenen un sol 
tronc, perquè el que considerem ar-
bres, en alguns casos, com el de 
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Tots els 

arbustos de 
Catalunya 

Aconsegueix aquest 
cap de setmana amb 
l’ARA la miniguia de 

natura sobre 
arbustos, lianes i 

enfiladisses

Conservar  
S’han perdut 
alguns dels 
seus usos 
però n’hi ha 
molts que es 
mantenen

Versàtils  
Els arbustos  
i lianes també 
s’aprecien 
molt en 
cosmètica i 
perfumeria

01. Estris de cuina de fusta de boix .ARTESANIA FONTÀS  

02. Una copa de gintònic amb ginebró. GETTY 03. Un gerro 
amb flors de vidalba. GETTY  04. Els arbustos també tenen 
molts usos en jardineria. JAUME VILASECA 05. Una ampolla de 
patxaran, fet amb aranyons. GETTY    06. Un pot de melmelada 
de nabius. GETTY 
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L’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona acolli-
rà demà, 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, l’esdeveniment GastroDona, que reu-
nirà de manera virtual setze reconegudes xefs 

de Catalunya i les Balears. La cita està apadri-
nada per Carme Ruscalleda i hi participaran, 
entre d’altres, Carlota Claver, Núria Bonet, 
Roseta Jorba, Fina Puigdevall, Eli i Diana Vi-

lamaña i Iolanda Bustos per donar visibilitat 
a les dones cuineres i la seva feina i per això 
prepararan receptes en directe des dels seus 
restaurants.

DONES CUINERES A 
LA FÀBRICA DAMM 
EL 8-M

patxaran –amb l’aranyó, Prunus spi-
nosa– o de cervesa –que es fa amb 
una planta enfiladissa, el llúpol (Hu-
mulus lupulus)–. Quiònia Pujol és 
presidenta de la cooperativa Lo Vi-
lot Farm Brewery, a Almacelles, un 
projecte que va començar l’any 2013 
i que vol tancar tot el cercle produ-
int tots els ingredients de la cerve-
sa, i a més, fer-ho de manera ecolò-
gica. Pujol explica que els produc-
tors de llúpol catalans són pocs: “Si 
haguéssim d’abastir tota la fabrica-
ció de cervesa del mercat català no 
n’hi hauria prou”. Perquè produir-
lo no és fàcil: les varietats de llúpol 
europees, a més, no s’adapten bé al 
sòl català i cal fer-ne servir d’ameri-
canes. Pujol aclareix una altra para-
doxa curiosa: malgrat que fins ara 
no hi havia llúpol cultivat, sí que “en 
l’entorn de tots els rius de Catalu-
nya hi havia llúpol silvestre”. Aques-
ta planta, que proporciona a la cer-
vesa el seu característic gust amarg, 
s’utilitza per la seva capacitat com a 
conservant de la beguda, però a més 
també exerceix un cert efecte se-
dant sobre el cos humà. No en va el 
llúpol és un parent molt, molt prò-
xim del cànem… 

Continuem. Als calaixos de la 
cuina també hi trobarem 
estris de boix (Buxus 
sempervirens), molt 
apreciat per la se-
va duresa i per-
què no és porós. 
Segons explica 
Ferran Fontàs, 
d ’ A r t e s a n i a  
Fontàs –una 
empresa que 
en fabrica des 
de fa tres genera-
cions–, “el boix 
surt d’explotacions 
controlades o de des-
brossaments forestals auto-
ritzats”. És molt estimat al País 
Basc, on abans hi havia molta tra-
dició de transformar-lo: “Però 
com que allà s’ha anat perdent, ara 
en venem nosaltres”, explica. Fon-
tàs afegeix que a Tortellà, el seu 
poble, s’hi han fet culleres de boix 
com a mínim des de finals del segle 
XVIII, però que ara queden només 
dues persones que en facin. Potser 
podem aprofitar aquestes culleres 
i agafar una mica de la melmelada 
que s’elabora amb els fruits de 
molts arbustos, com ara l’arboç 
(Arbustus unedo), la gerdera 
(Rubus idaeus), l’esbarzer (Rubus 
ulmifolius) o el mirtil (Vaccinum 
myrtillus).  

A l’habitació 
Les propietats d’arbustos i lianes 
també s’aprecien molt en cosmèti-
ca (tot i que quan mirem les etique-
tes de sabons i xampús sovint les 
trobarem camuflades darrere el seu 
nom llatí). En alguns casos, com el 
romaní (Rosmarinus officinalis), 
l’oli essencial i l’alcohol es fan ser-
vir tant de perfum com per fer fre-
gues. Altres, no menys aromàtics, 
com el xuclamel (la família de les 
loniceras), són la base de perfums 

clàssics com el Diorissimo. I hi ha 
tota una febre per una espècie de la 
qual ja hem parlat, l’englantina, 
més coneguda en cosmètica pel seu 
nom en castellà, rosa mosqueta. 
També en podem trobar donant co-
lor a vestits o llençols. Roser Mele-
ro, de La Macarulla, artesana tinto-
rera, en fa servir de moltes menes 
per tenyir les peces de les seves 
col·leccions, tot i que no silvestres 
sinó cultivades. Posa d’exemple la 
rogeta (Rubia peregrina) i la gines-
ta (Spartium junceum), però segons 
diu “la majoria d’arbustos poden 
fer-se servir per donar color a la ro-
ba, i de fet així és com es va fer du-
rant molts segles”. 

Al jardí 
Si sortim a l’exterior, la imatge 
més clàssica és la d’una paret co-
berta d’heura (Hedera helix). Tot 
i la seva bellesa, i la seva omnipre-
sència, aquesta planta enfiladissa 
no és de les preferides de Jaume 
Vilaseca, mestre jardiner, de la 
Floristeria Fresia, de Mataró “per-
què és molt invasiva”. Sobre els ar-
bustos pròpiament dits, Vilaseca 
diu que “alguns funcionen molt bé 

plantats en un test, i altres 
requereixen sòl de debò”. I 

adverteix que els que 
es fan servir en jar-

dineria no són els 
mateixos que es 

troben en la ver-
sió salvatge de 
les plantes, “si-
nó que se solen 
s e l e c c i o n a r  
perquè siguin 

més resistents i 
tinguin un aspec-

te més homogeni”. 
Algunes de les espè-

cies que fa servir en els 
seus projectes són el marfull 

(Viburnum tinus), del qual diu 
“que fa una flor blanca molt boni-
ca”, i el llentiscle (Pistacia lentis-
clus). Una planta que potser ja no 
trobarem tant, perquè en certa 
manera ha mort de popularitat –es 
troba molt en parterres de ciutats 
i autopistes– és el baladre (Nerium 
oleander). Al jardí també hi és molt 
important el bruc (Erica arborea), 
que fa unes fruites molt decorati-
ves en la seva versió viva, i que 
també es fa servir per a altres usos. 
És el cas de les típiques tanques de 
bruc, que es recull de manera arte-
sanal a la muntanya, segons expli-
ca Jordi Boncompte, gerent de Fi-
tor Forestal, una empresa de Giro-
na. Boncompte explica que aques-
tes tanques són una invenció 
relativament moderna, “que no-
més té uns trenta o quaranta anys, 
però que complementa els usos 
anteriors que es donaven al bruc, 
per exemple, per fer d’escombra 
natural”. Usos nous i usos vells, 
com ens explicava al principi Joan 
Vallès, el catedràtic de botànica, 
que mostren que el valor d’aques-
tes plantes, a les quals sovint no 
parem atenció, es manté perenne 
amb el pas del temps.e
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es va viure durant les últimes cam-
panades de Cap d’Any emeses a 
TV3, quan el vestuari de Lídia Here-
dia, Helena Garcia Melero i Cristi-
na Puig es va convertir gairebé en 
matèria de debat nacional. “Estic 
convençuda que si les campanades 
les haguessin fent tres tios això no 
hauria passat”, diu Puig. La perio-
dista assegura que un dels aspectes 
que li van semblar més perillosos de 
l’enrenou que es va generar –alguns 
comentaris deien que se’ls havia im-
posat un vestuari amb el qual mo-
ririen de fred– va ser que moltes crí-
tiques arribaven de dones. “Ningú 
ens va obligar a posar-nos aquells 
vestits i crec que el feminisme no és 
incompatible amb poder-se posar 
un vestit de festa per a una nit es-
pecial com és la nit de Cap d’Any. 
Per a mi és un feminisme mal entès 
creure que una dona que vagi guapa, 
que marqui cintura i que es vulgui 
posar un vestit llampant no pugui 
ser feminista”, reflexiona la presen-
tadora del Preguntes freqüents, que 
remarca que mai es posaria una pe-
ça de roba que anés en contra del 
seu criteri. 

“Sovint som les dones les que ens 
autoimposem una estètica concre-
ta que busca que siguem més estilit-
zades o refinades”, detalla Boronat, 

que explica que ella sempre surt en 
pantalla amb talons perquè la fan 
sentir-se més segura i veure’s mi-
llor. “Espero, amb els anys, poder 
anar canviant aquestes autoimposi-
cions i estar tan segura de mi matei-
xa per poder sortir amb sabata pla-
na si em ve de gust”, reflexiona. En 
la mateixa línia opina Del Moral, 
que també detecta l’existència 
d’una “pressió interna” difícil d’es-
quivar a causa d’anys d’educació en 
què s’ha primat que les dones tin-
guessin una imatge determinada. 
“Si em diguessin de sortir sense ma-
quillar tampoc voldria, em veuria 
raríssima”, explica Del Moral, que 
remarca que la pressió per l’estèti-
ca no és exclusiva de la televisió, si-
nó que està present en tots els àm-
bits de la societat. 

Estilisme per destruir complexos 
Tot i que sovint se sol demonitzar la 
figura de l’estilista, Berta Vallvé, es-
tilista freelance que treballa habitu-
alment en televisió i formadora de 
gènere, argumenta que els estilis-
mes també poden jugar un paper fo-
namental a l’hora de destruir com-
plexos i reforçar l’autoestima. “Un 
bon estilisme ha de reforçar a qui el 
du i pot ser una eina política per em-
poderar una persona i ajudar-la a 

¿La televisió ha superat  
la tirania de la bellesa?

L’escrutini de les xarxes socials dificulta a les presentadores alliberar-se de les cotilles estètiques

FEMINISME

La televisió és imatge i, en nom d’ai-
xò, durant molts anys s’ha forçat 
que les professionals que apareixen 
en pantalla seguissin uns certs cà-
nons estètics i s’adequessin a una 
idea determinada de feminitat. Les 
pressions per respondre a la imat-
ge esperada no són només externes 
sinó autoimposades per anys d’una 
educació que empeny les dones a te-
nir una imatge concreta, com reco-
neixen periodistes i presentadores 
de televisió. Tot i que en els últims 
anys els moviments feministes han 
fet feina de conscienciació per tren-
car les cotilles de la pressió estètica, 
alliberar-se de la dictadura de la be-
llesa continua sent difícil. 

La periodista esportiva Danae 
Boronat, presentadora a Movistar 
Futbol, decideix què es posa i què no 
juntament amb l’estilista de la cade-
na, que li fa propostes segons el seu 
gust i l’estètica que s’ha pactat per al 
programa. Tot i que assegura que no 
se sent pressionada, sí que remarca: 
“Tothom es creu amb dret a opinar 
sobre el que porto i dir si li sembla 
bé o no”, encara que moltes vegades 
aquests comentaris no els hi facin 
arribar directament a ella. Les opi-
nions sobre la seva imatge també te-
nen ressò a les xarxes socials. “Nor-
malment sempre van en la mateixa 
línia: considerar que utilitzo el meu 
vestuari per cridar l’atenció”, expli-
ca Boronat, que assenyala que fa 
molts anys que va decidir ignorar 
aquests tipus d’opinions. “Em sem-
bla increïble que la gent encara se 
senti amb el dret de jutjar quines 
són les teves intencions quan et po-
ses una camisa, un jersei de coll alt 
o uns talons”, diu la periodista, que 
remarca que són un tipus de comen-
taris que no reben mai els seus com-
panys homes. La situació que des-
criu Boronat també l’ha experimen-
tat Jèssica del Moral, presentado-
ra d’En línia (La 2), que confessa que 
els comentaris que rep sobre el pro-
grama són gairebé sempre sobre la 
seva aparença física –el vestuari, el 
maquillatge o el pentinat– i poques 
vegades sobre els continguts. “Ho 
fan homes i dones, i dubto molt que 
als meus companys homes els di-
guin el mateix. Sobre la imatge opi-
na tothom”. 

Un dels casos més paradigmàtics 
sobre com poden ser de feridors els 
comentaris que es fan a les xarxes 
sobre la imatge de les presentadores 

BARCELONA
ALEJANDRA PALÉS

Algunes presentadores i periodistes assenyalen que reben comentaris sobre la seva estètica per part dels espectadors. GETTY

ocupar el lloc que li pertoca”, expli-
ca Vallvé, que remarca que la feina 
de l’estilista és entendre què neces-
sita cada persona que vesteix per 
sentir-se còmoda i ben representa-
da, encara que siguin coses ben dife-
rents en cada cas. Vallvé considera 
que a través de l’estilisme es pot tre-
ballar per trencar amb actituds no-
cives que estan presents en la soci-
etat, però també en el món de la co-
municació, com ara la grassofòbia 
o l’edatisme. 

“Fent tele és més difícil alliberar-
se de la mirada de l’altre, però és im-
prescindible que ni l’edat ni els cos-
sos normatius ni una actitud siste-
màticament simpàtica i riallera si-
guin per defecte un barem per 
determinar la presència i el prota-
gonisme de les dones davant les cà-
meres”, reflexiona Anna Pérez Pa-
gès, directora i presentadora del 
programa Àrtic de Betevé. La perio-
dista, que assegura que mai s’ha 
sentit pressionada per la cadena per 
projectar una imatge determinada i 
que els estilistes treballen amb ella 
per escollir les peces amb què se 
sent còmoda, està convençuda que 
una de les grans batalles que té pen-
dent la televisió és aconseguir que 
hi hagi dones de més de 40, 50 o 60 
anys davant de la pantalla.e

Cap d’Any  
“El feminisme 
no és 
incompatible 
amb posar-se 
un vestit de 
festa”, diu Puig

Escrutini  
“Tothom es 
creu amb dret 
a opinar sobre 
el que porto”, 
lamenta 
Danae Boronat



mèdia
67ara  DIUMENGE, 7 DE MARÇ DEL 2021

L’actor Mandy Patinkin, conegut sobretot per haver interpretat el 
personatge de Saul Berenson a Homeland, formarà part de la cinquena 
temporada de The good fight. El rodatge dels nous episodis de la sèrie 
d’advocats protagonitzada per Christine Baranski arrencarà molt 

aviat. Els responsables de The good fight ja van avançar l’any passat 
que en la cinquena entrega desapareixeran dos personatges 
principals, la Lucca i l’Adrian, que encarnaven Cush Jumbo i Delroy 
Lindo respectivament.

MANDY 
PATINKIN, A 
‘THE GOOD FIGHT’

gital. A més, en el cas del paper, La 
Vanguardia i El Periódico van dei-
xar d’auditar-se durant els mesos 
més durs del confinament: abril, 
maig i juny. L’ARA, en canvi, s’ha 
sotmès al control independent du-
rant els dotze mesos de l’any. 

Un altre bon indicador per a 
l’ARA és el del percentatge de la di-
fusió corresponent a vendes ordinà-
ries del diari, és a dir, venda al qui-
osc i subscripcions individuals. En 
aquest sentit, el diari és el que dis-
tribueix menys exemplars, en ter-
mes tant absoluts com relatius, a 
través de la categoria “Altres”, que 
inclou subscripcions col·lectives i 
exemplars regalats. En concret, tan 
sols el 9,4% de la seva difusió no és 
venda ordinària –el 12% si es mira 
només el paper–, mentre que aquest 
percentatge puja al 12,7% en el cas 
d’El Punt Avui, al 15,3% si es miren 
les dades de La Vanguardia i al 31% 
pel que fa a El Periódico. 

El 2020 també ha sigut un bon any 
per a l’ARA en termes de captació pu-
blicitària. En un exercici en què, se-
gons les dades de l’informe Infoadex 
–referent al sector–, els anuncis 
s’han desplomat un 30,8% a Espa-
nya, aquest diari ha aconseguit millo-
rar el seu gir publicitari un 8,2%. “En 

un any molt difícil per al sector, les 
dades avalen l’aposta per la qualitat, 
el rigor, la investigació i un mitjà 
igual de potent en l’àmbit digital que 
en el de paper”, explica Esther Vera, 
directora de l’ARA. Un dels compro-
misos editorials és optar per la trans-
parència en la publicació de dades. 
“Un aspecte que val la pena destacar 
és que tots els nostres subscriptors 
són efectivament de pagament. I és 
gràcies a ells que es pot mantenir 
l’aposta pel periodisme lliure, de ri-
gor i compromès amb el país i amb 
la societat que ha representat i sem-
pre representarà l’ARA”. 

La força dels subscriptors 
La capacitat de trencar les inèrcies 
del sector té molt a veure amb l’elec-
ció d’un model de negoci, per part 
de l’ARA, basat fonamentalment en 
convertir els lectors en la principal 
font de finançament del mitjà, ja 
que això és el que n’assegura millor 
la independència editorial. En 
aquest sentit, els 41.150 subscrip-
tors són la principal garantia d’esta-
bilitat i converteixen la capçalera en 
referent a Europa pel que fa a acon-
seguir que la comunitat pagui pels 
continguts. “Les dades posen de 
manifest el lideratge de l’ARA en 

subscripcions digitals”, explica la 
directora gerent, Georgina Ferri. 
“De fet, hem tancat l’any 2020 amb 
un increment net de 1.150 subscrip-
tors, cosa que explica el nostre aug-
ment en difusió de l’edició digital 
del diari i, per tant, en la dada global 
de difusió controlada per l’OJD”. 

I, en un moment en què molts 
mitjans inflen la seva xifra de subs-
criptors digitals amb ofertes a preu 
simbòlic, però que després causen 
caigudes abruptes quan toca renovar 
amb la tarifa pertinent, l’ARA acon-
segueix una de les millors taxes de re-
novació del mercat. “No només te-
nim el focus en les altes de subscrip-
tors, sinó també en la retenció”, de-
talla Ferri. “El 2020 hem tingut un 
68% més de captació i hem millorat 
la retenció un 20%, cosa que ens con-
verteix en tot un referent del sector”. 

Aquesta estratègia ja ha donat 
fruits: el màster en innovació de pe-
riodisme va elaborar un rànquing de 
mitjans amb més subscriptors digi-
tals a l’Estat. L’ARA figurava en 
quarta posició, i era el primer de Ca-
talunya, amb la dificultat afegida de 
comparar-se amb mitjans d’un 
abast demogràfic molt més ampli, 
tenint en compte el domini lingüís-
tic del castellà.e

L’ARA desafia la tendència del sector 
i millora la seva difusió el 2020

En un context de caiguda generalitzada, creix tant la venda d’exemplars com la facturació publicitària

Compromís  
“Les dades 
avalen l’aposta 
per la qualitat, 
el rigor i la 
investigació”, 
diu Esther Vera

Augment  
L’ARA ha 
aconseguit 
millorar 
el seu gir 
publicitari 
un 8,2%

La difusió declarada de l’ARA va 
créixer l’any 2020 –l’any de l’esclat 
de la pandèmia que ha fet estralls en 
l’economia i la publicitat– un 3,5%. 
Va ser l’únic diari d’abast nacional 
que va presentar a l’Oficina de la 
Justificació de la Difusió (OJD) unes 
dades per auditar en positiu, ja que 
la competència va experimentar cai-
gudes de dos dígits. Així, El Periódi-
co és qui més va patir l’any passat, ja 
que va passar de 54.009 exemplars a 
39.371, un descens del 27,1%. El se-
gueix El Punt Avui, que va passar de 
19.674 a 16.247 –és a dir, una caigu-
da del 17,4%–. I després hi ha La 
Vanguardia, que va passar de 88.254 
a 74.229 (un 15,9% menys), segons 
les dades declarades per les empre-
ses editores i també pendents de 
certificar. 

En el cas de l’ARA, la xifra és el 
resultat de sumar els 13.391 exem-
plars distribuïts de mitjana en pa-
per als 21.985 que es descarreguen 
online, la qual cosa evidencia l’èxit 
de l’aposta digital d’aquest diari. La 
resta de capçaleres no sotmeten a 
auditoria de l’OJD la seva difusió di-

BARCELONA
ÀLEX GUTIÉRREZ

La redacció de l’ARA en una imatge d’arxiu. FRANCESC MELCION
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06.00 Notícies 3/24.
10.35 Signes dels temps 

(Religiós). Acollida a 
dones sense llar Creix 
el nombre de dones 
sense llar arran de la 
greu crisi provocada per 
la COVID-19. La Charo 
i la Maria han trobat 
acollida a La Llavor, un 
centre pioner que s’ha 
creat tenint en compte 
la perspectiva de 
gènere. 

11.00 Missa conventual de 
Montserrat (Religiós). 
Retransmissió de la 
missa conventual de 
Montserrat, en la qual 
participa la comu-
nitat benedictina de 
Montserrat, l’Escolania 
i els pelegrins del 
santuari.

12.10 Notícies 3/24.
13.15 Polònia (Humor). Avui, 

el programa presenta 
Monàrquicament, la 
paròdia del nou anunci 
d’Estrella Damm, que 
explica la gestió del 
govern amb la monar-
quia espanyola, i el 
rei emèrit Joan Carles 
protagonitza el musical 
de la setmana amb la 

i la seva família fora 
de Damasc. Als pocs 
dies de la seva arribada 
descobreix que l’estan 
seguint i que un grup 
d’homes intenten 
matar-l’ho.

17.15 Tarda de cine: Arma 
letal IV. EUA, 1998. 
Dir.: Richard Donner. 
Int.: Mel Gibson i Danny 
Glover. La parella de 
policies formada per 
Martin Riggs i Roger 
Murtaugh torna a la 
càrrega per enfron-
tar-se a un cap de la 
màfia asiàtica que ha 
estès les seves activi-
tats a Los Angeles. En 
la investigació els ajuda 
un jove agent respon-
sable dels maldecaps 
familiars del Murtaugh, 
ja que ha deixat emba-
rassada la seva filla.

19.20 No tenim vergonya 
(Entreteniment). El 
programa fa un repàs 

dels 35 anys de TV3 
i, des d’un altre punt 
de vista, rememora 
algunes de les situ-
acions viscudes al 
llarg de la història de 
la televisió pública de 
Catalunya. En 35 anys 
hi ha hagut temps per 
a tot i molts moments 
que ja estaven oblidats 
despertaran sensa-
cions viscudes fa 10, 20 
o 30 anys.

19.45 Atrapa’m si pots 
(Concurs). Programa de 
preguntes i respostes 
que convida l’espec-
tador a participar des 
de casa seva.

20.45 E21 Eleccions FCB. El 
sondeig (Actualitat). 
Presentadora: Maria 
Fernández Vidal.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina Riba. 
Esports: Artur Peguera.

22.05 30 minuts. Inclou i Un 
dret en venda.

23.00 E21 Eleccions FCB. Els 
resultats (Actualitat). 
Presentadors: Xavi 
Valls, Marta Bosch, 
Francesc Garriga. 

01.00 Temps de neu.

cançó Jo vull ser rei, del 
grup Els Pets, després 
de vacunar les seves 
filles a l’Aràbia Saudita. 
A més, després del 
Barçagate, Bartomeu 
sorprèn a ritme de la 
cançó de Doraemon 
i es descobreix qui té 
realment la butxaca 
màgica. 

13.55 APM? Extra (Humor). 
Avui, els tres candidats 
a la presidència del 
Barça expliquen els 
seus projectes. 

14.30 Telenotícies migdia. 
Presentadors: Ramon 
Pellicer, Cristina Riba. 
Esports: Artur Peguera.

15.35 Tarda de cine: 
Operació a Damasc. 
Regne Unit, 2017. Dir.: 
Daniel Zelik Berk. Int.: 
Jonathan Rhys Meyers i 
Olivia Thirlby. En plena 
Guerra Freda, un espia 
veterà és enviat a Síria 
per treure un científic 

TV3

SUPER 3 / 33

06.00 Les tres bessones.
06.50 Misha, la gata violeta.
07.11 El dia que el Henry va 

conèixer...
07.32 Bob, el manetes.
08.10 La Franny i les sabates 

màgiques.
08.32 El Mic i els seus amics. 
08.57 Noddy, un detectiu al 

País de les Joguines. 
09.10 L’Alícia i en Lewis.
09.55 Jo, Elvis Riboldi.
10.30 Rat Rank.
10.52 Pat, el gos.
11.27 Oddbods.
12.02 Els germans Kratt.
12.44 Els pingüins de 

Madagascar.
13.29 Robin Hood, el 

trapella de Sherwood.
14.14 La Pantera Rosa.

14.51 El xai Shaun.
15.30 Pel·lícula: Animals 

united. Alemanya, 
2010. Dir.: Reinhard 
Klooss, Holger Tappe.

16.57 El xai Shaun.
17.30 Mike el magnífic.
18.00 Siyaya. Veniu a 

explorar. A la recerca 
dels Set Grans (IV): Els 
caçadors de les profun-
ditats.

18.25 Herois amb cua. 
L’euga Kerry.

18.50 Sam Fox: Aventures 
extremes. Un ramat 
esvalotat.

19.17 En Grizzy i els 
lèmmings.

19.38 Pat, el gos.
20.13 Gos pudent.
20.38 Mike el magnífic.

21.27 La Pantera Rosa.
21.55 Els exploradors: el 

gran inventari del 
planeta. Tuamotu. 
L’arxipèlag absolut: Els 
exploradors s’embar-
quen en una expedició 
a l’arxipèlag de les 
Tuamotu, enmig de 
l’oceà Pacífic, per conti-
nuar el seu gran inven-
tari de les meravelles 
naturals.

22.50 Horitzons. Florència, 
la ciutat dels talents: 
Emblema del 
Renaixement italià, 
Florència és una de les 
ciutats més belles del 
món. 

23.45 Volcans i homes. 
Inclou El Santiaguito. 

ESPORT3

07.50 Més que un president.
08.45 E21 Eleccions FCB. 

Obertura de portes.
09.45 Gol a gol.
11.15 Zona zàping.
11.55 Lliga Segona Divisió 

Femenina.
14.00 E21 Eleccions FCB. Les 

votacions. 
14.40 Monster Jam Houston.
15.20 Monster Jam Tampa.
15.50 L’home més fort del 

món.
16.15 Zona zàping.
16.55 Lliga Segona Divisió B.
18.55 E21 Eleccions FCB. Les 

votacions.
19.10 Copa del Rei. 
20.45 E21 Eleccions FCB. El 

sondeig.
01.00 324 Esports.

L’ARA RECOMANA

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

ESPORT 3 20.45

‘E21 Eleccions FCB’ 
 
TV3 ha preparat un programa especial per seguir els resul-
tats electorals a la presidència del Barça. Poc abans de les nou 
del vespre donarà a conèixer el resultat del sondeig amb recre-
acions virtuals des del Camp Nou. Xavi Valls, Marta Bosch i 
Francesc Garriga conduiran el programa especial d’anàlisi de 
les eleccions, que inclourà entrevistes amb els socis del Bar-
ça i que mostrarà en tot moment l’evolució del recompte. El 
programa s’emetrà a partir de les onze de la nit per TV3.

LA SEXTA 21.25

‘Lo de Évole’ 
 
Ibai Llanos és un dels youtubers més coneguts i seguits de 
l’estat espanyol. Als seus vídeos, narra partides de videojocs 
i comenta continguts que troba per internet. Llanos s’ha con-
vertit en un referent per als joves, i Jordi Évole vol entendre 
el seu fenomen. Per això passarà quatre dies a casa del you-
tuber, on el veurà treballar i coneixerà els secrets del seu èxit 
a internet. Llanos parlarà de la seva trajectòria, del món dels 
youtubers i de com veu ell el país.

Edie Falco serà Hillary Clinton  
a la minisèrie ‘Impeachment’ 

L’actriu ha guanyat quatre premis Emmy, tres per 
Los Soprano i un per Nurse Jackie. NINA PROMMER / EFE

Després d’haver entrat a la història de la televisió pel per-
sonatge de Carmela Soprano, Edie Falco es prepara per in-
terpretar un altre personatge poderós: Hillary Clinton. 
L’actriu donarà vida a la política democràtica en la minisè-
rie Impeachment: American crime story, la producció que 
està preparant Ryan Murphy sobre l’impeachment a Bill 
Clinton després que es fes pública la seva relació amb 
Monica Lewinsky, llavors becària de la Casa Blanca.  

Falco és l’últim nom que s’ha unit a un repartiment que 
comptarà amb Beanie Feldstein (Súper empollonas) com 
a Monica Lewinsky i Clive Owen com a Bill Clinton. També 
participaran en la sèrie Sarah Paulson –que donarà vida a la 
funcionària que va enregistrar les converses en què 
Lewinsky explicava la seva relació amb el llavors presi-
dent–, Margo Martindale i Annaleigh Ashford. Aquesta se-
rà la tercera entrega de la sèrie d’antologia American crime 
story, amb la qual Murphy repassa alguns dels casos cri-
minals i judicials més populars dels EUA. La primera va estar 
dedicada al judici d’O.J. Simpson, mentre que la segona es-
tava centrada en l’assassinat de Gianni Versace.e 

Antena 3 renova ‘El desafío’  
per a una segona temporada

Roberto Leal és el presentador d’aquest concurs 
en què diversos famosos superen reptes. ATRESMEDIA 

Divendres passat El desafío, el concurs de reptes presen-
tat per Roberto Leal a Antena 3, emetia la final de la pri-
mera temporada i rebia la notícia que la cadena privada ha 
decidit renovar el format per a una segona temporada. 
El desafío és un talent show en què cada setmana vuit fa-
mosos han de superar les diverses proves que els proposa 
el programa, com per exemple reconèixer el cant de 50 
ocells diferents o conduir un cotxe sobre 300 ampolles de 
cervesa. En aquesta primera temporada hi han participat 
personatges com Kira Miró, Agatha Ruiz de la Prada o Jor-
ge Sanz. El desafío, produït per Atresmedia en col·labora-
ció amb 7 y Acción (El hormiguero), ha aconseguit la reno-
vació gràcies a les seves bones dades d’audiència. A l’es-
tat espanyol, el programa ha aconseguit una mitjana de 
2,3 milions d’espectadors i una quota de pantalla del 
16,2%, tot i competir amb Got talent, el talent show de 
Telecinco.e 

EL RADAR
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10.00 Centímetros cúbicos. 
10.30 El desafío. 
13.00 Cocina abierta con 

Karlos Arguiñano.
13.50 La ruleta de la suerte. 
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Deportes.
15.55 El tiempo. 
16.00 Multicine: Sueños 

de otoño. EUA, 2015. 
Dir.: Neill Fearnley. 
Int.: Jill Wagner i Colin 
Egglesfield. 

17.45 Multicine: El destino 
de Los Anderson. 
Alemanya, 2017. Dir.: 
Marco Serafini. Int.: 
Franziska Wulf i Bernd-
Christian Althoff. La Liv 
aconsegueix una feina 
com a veterinària en 
una important quadra 
de cavalls on anys 
enrere va treballar la 
seva mare, ja morta. 

19.20 Multicine: Aventura 
en el Serengeti. 
Canadà, 2015. Dir.: 
Richard Boddington. 
Int.: Jeri Ryan i John Paul 
Ruttan.

21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Deportes.
21.55 El tiempo. 
22.10 Mi hija. 
02.30 Live Casino.

10.10 El líder de la manada.
11.10 Callejeros viajeros. 
15.00 Noticias Deportes 

Cuatro.
15.20 Deportes Cuatro.
15.25 El tiempo.
15.35 Home cinema: Erin 

Brockovich. EUA, 
2000. Int.: Julia Roberts 
i Albert Finney. Erin 
Brockovich, que no té 
ni diners ni feina, no 
aconsegueix que li 
donin la indemnització 
per un accident del qual 
no és culpable. 

18.05 Home cinema: La 
lectora. França, EUA, 
2017. Int.: Demi Moore 
i Dylan McDermott. Bill 
Oakland es va quedar 
cec després de tenir un 
accident de cotxe, en 
què a més va morir la 
seva dona. Després de 
conèixer la Suzanne, 
l’esposa d’un empresari 
empresonat, el Bill 
redescobreix la seva 
passió per la vida i l’es-
criptura.

20.00 Cuatro al día.
20.55 Deportes Cuatro.
21.15 El tiempo.
21.30 Cuarto milenio. 
05.30 Puro Cuatro.

08.25 Got Talent España.
13.30 Socialité. 
15.00 Informativos 

Telecinco.
15.40 Deportes.
15.50 El tiempo. 
16.00 Viva la vida. Repàs dels 

assumptes més desta-
cables de la setmana. 
Inclou actuacions 
musicals i entrevistes 
en profunditat, en què 
tant personatges cone-
guts com convidats 
anònims expliquen la 
seva participació en 
algun fet destacable 
actual.

21.00 Informativos 
Telecinco.

21.45 Deportes.
21.50 El tiempo. 
22.00 Domingo deluxe. El 

programa entrevista 
l’actriu Miriam Díaz-
Aroca. A més, s’entre-
vista també El Dioni. 
Finalment, l’espai xerra 
amb Maite Galdeano, 
l’exconcursant de la 
segona edició de La 
casa fuerte.

02.30 El horóscopo de 
Esperanza Gracia.

02.35 La tienda en casa. 

09.00 Eleccions a la 
Presidència del FC 
Barcelona 2021.

09.20 Tots els gols de... 
10.00 Eleccions...
10.20 Tots els gols de...
11.00 Eleccions...
11.20 Jugadors de llegenda. 

Josep Guardiola.
12.00 Eleccions...
12.20 Tots els gols de... 
13.00 Eleccions...
13.20 Jugadors de llegenda. 

Luis Enrique.
14.00 Eleccions...
14.30 Tots els gols de... 
16.00 Eleccions...
16.20 Tots els gols de falta 

de... Leo Messi.
17.00 Lliga Segona Divisió 

B. FC Barcelona B-UE 
Llagostera. En directe.

17.45 Eleccions...
18.00 Lliga Segona Divisió 

B. FC Barcelona B-UE 
Llagostera. En directe.

19.00 Eleccions...
19.20 Tots els gols de... 

David Villa.
20.00 Eleccions...
20.15 Tots els gols de falta 

de... 
20.45 Eleccions...
00.00 Lliga Segona Divisió 

B. 
02.00 Jugadors de llegenda.

09.00 ¿Qué me pasa, 
doctor?

10.10 Zapeando. 
11.45 Equipo de investiga-

ción. 
14.00 La Sexta noticias 1ª 

edición.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.30 Liarla Pardo: previo.
17.30 Liarla Pardo. 
20.00 La Sexta noticias 2ª 

edición.
20.45 La Sexta meteo.
20.55 La Sexta deportes.
21.25 Lo de Évole. Ibai Llanos 

és el màxim exponent 
de la cultura audiovi-
sual sorgida de la xarxa 
i que consumeixen 
diàriament milions de 
joves. Des de l’habitació 
de casa seva, l’Ibai 
retransmet durant 
hores, en directe, per a 
tothom. 

22.30 El objetivo. 
23.45 Pel·lícula: Batman 

vuelve. EUA, Regne 
Unit, 1992. Dir.: Tim 
Burton. Int.: Michael 
Keaton i Danny DeVito. 

02.05 Crímenes imper-
fectos.

02.30 World Poker Tour.
03.15 Live Casino.

12.59 Robin Food.
15.48 Barcelonautes.
16.22 Dinamita (Sèrie). 
18.05 Pel·lícula: Crisis solar. 

L’any 2050 la natura 
contraataca: el Sol 
crema amb una multi-
plicada activitat d’ex-
plosions i flamarades. 
L’única esperança 
per salvar el planeta 
és llançar una nau 
carregada amb míssils 
antimatèria que, 
llançats al cor del Sol, 
aconsegueixin desviar 
de l’òrbita de la Terra.

20.03 Bogeria a la pastis-
seria.

21.53 Caso cerrado (Sèrie). 
01.36 Televenda.

11.20 Favorits.
11.50 Lliga Segona Divisió B.
13.59 IB3 Notícies migdia. 

Cap de setmana.
15.05 El temps migdia. Cap 

de setmana.
15.10 Agafa’m si pots. Cap 

de setmana.
16.15 Pep. (T2). 
16.55 Pel·lícula: Quan 

menys t’ho esperes. 
18.50 Fred i calent.
19.55 Menorquins.
20.30 IB3 Notícies vespre. 

Cap de setmana.
21.35 El temps vespre. Cap 

de setmana.
21.40 Balears des de l’aire.
22.00 El Club del Tupper.
23.05 Ningú és perfecte.
00.00 Gent de la mar.

11.15 Españoles en el mundo.
12.05 TVEmos.
12.35 Flash moda.
13.05 Como Sapiens. 
13.55 L’informatiu. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 Sesión de tarde: La 

chica con la esmeralda 
india. Alemanya, 2013. 
Dir.: Michael Karen. 

19.00 Sesión de tarde: 
De vuelta al mar. 
Alemanya, 2015. Dir.: 
John Delbridge. 

20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2. 
22.05 La película de la 

semana: Infiltrado en 
Miami. França, 2018. 
Dir.: Rachid Bouchareb. 
Int.: Omar Sy i Luis 
Guzmán. El Baaba és 
policia a Belleville, el 
vibrant i multiètnic 
districte de París on 
ha passat la seva vida 
sencera i que no entu-
siasma la seva xicota. 

23.50 Pel·lícula: El sendero 
de la traición. EUA, 
Japó, 1988. Dir.: Costa-
Gavras. Int.: Debra 
Winger i Tom Berenger. 

01.50 Pel·lícula: Kung Fu 
Yoga. Xina, Índia, 2017. 

11.30 Pueblo de Dios.
11.55 Saber vivir.
12.55 Zoom tendencias.
13.30 Punts de vista.
14.20 Efecte Collins.
14.30 El viaje de Gino en el 

expreso.
15.35 Saber y ganar fin de 

semana.
16.20 Grandes documentales.
18.45 América salvaje.
19.35 El señor de los 

bosques.
20.05 Rescate.
20.35 El documental de La 2.
21.25 La 2 express.
21.35 Imprescindibles.
22.30 Santa Cruz, corazón 

del carnaval.
00.50 Versión española : 

Chico & Rita.

07.55 Pesadillas animales.
08.55 La vida secreta del zoo.
10.27 La verdad sobre los 

perros.
11.25 ¿Por qué jugamos?
12.22 La verdad sobre la 

menopausia.
13.18 La verdad sobre la 

píldora.
14.10 Pel·lícula: Casper.
15.47 Pel·lícula: El señor de 

los anillos: La comu-
nidad del anillo.

18.37 Pel·lícula: Adèle y el 
misterio de la momia.

20.18 Nadie al volante.
20.50 LocoMundo. El Cine.
21.26 Ilustres ignorantes. 
22.00 Vienna Blood (Sèrie). 
23.38 Hierro. (T2).
00.30 Pioneras.

12.20 Slow BTV.
12.55 Arxiu BTV.
14.00 BTV Notícies migdia.
14.25 Va passar aquí. 
14.55 La família Barris.
15.55 Ciutadà Novell. 
16.40 Música moderna. 
18.00 Feeel. Anabel Lee.
18.30 Superfície.
19.00 La cartellera.
19.30 Anem per feina.
20.00 BTV Notícies vespre.
20.20 El temps.
20.25 BTV Esports.
21.15 Va passar aquí.
21.45 Les molèsties. Del cul.
22.05 Tube d’estrena.
22.20 Barcelona... i acció: El 

triunfo. 
00.30 Última sessió: 

Winter’s Bone. 
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12.00 La finestra esportiva. 
13.45 Mascletaes per a la 

història (Cultural).
14.00 À Punt Notícies. Cap 

de setmana. 
15.00 Atrapa’m si pots.
16.00 Pel·lícula: Marie Curie. 

Alemanya, França, 
Polònia , 2016.

17.35 En la bretxa.
18.40 Las chicas no pierden 

el tren (Documental). 
19.00 Promoción del 81. 
19.40 Meridià zero. 
20.30 À Punt Notícies. Cap 

de setmana. 
21.15 Famílies.
21.45 Els Mèdici: senyors de 

Florència (Sèrie). 
23.30 La sala (Sèrie). 
01.05 Ciutats desaparegudes.

À PUNT

CUATRO 15.35

✰✰✰✰✰ Excel·lent    ✰✰✰✰ Molt bona    ✰✰✰ Bona    ✰✰ Regular    ✰ Dolenta

LA 1 22.05

✰✰✰  
‘Infiltrado en Miami’ 
Director: Rachid Bouchareb / Actors: Omar Sy, Luis Guzmán, 
Franck Gastambide 
 
França, 2018. En Baaba veu com la seva vida canvia quan un 
amic de la infantesa és assassinat a Miami. Per aclarir els fets 
i venjar-lo, el protagonista es trasllada a la ciutat de Florida. 
Allà formarà equip amb la policia local per intentar atrapar els 
criminals que han matat el seu amic.

PARAMOUNT CHANNEL 22.10

✰✰✰  
‘El emperador de París’ 
Director: Jean-François Richet / Actors: Vincent Cassel, 
Patrick Chesnais, August Diehl 
 
França, 2018. Film històric que relata la vida de François Vi-
docq, un home que va aconseguir escapar de la presó sota 
l’imperi de Napoleó. Després de la seva última fuga tothom 
el dona per mort, i així intentarà passar desapercebut fins que 
l’acusin d’un assassinat que no ha comès. 

✰✰✰✰  
‘Erin Brockovich’ 
Director: Steven Soderbergh / Actors: Julia Roberts, 
Albert Finney, Aaron Eckhart, Peter Coyote 
 
Estats Units, 2000. Julia Roberts, guardonada amb l’Oscar a 
millor actriu per aquest paper, interpreta una mare soltera 
que aconsegueix feina en un gabinet d’advocats i decideix 
investigar el cas d’uns clients que pateixen una malaltia es-
tranya i sospitosa.
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sudoku solucionsd’ahir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 13 14

Horitzontals 1. Fundes. Personatges que han donat nom 
a tota una època. 2. Un professional acostumat a prendre 
mesures. Del sucre, de la mare, de Tona. 3. Stradivarius, 
per exemple. Que imita l’eco. Clor. 4. Terreny plantat 
d’àlbers. Un tema que et rellisca. 5. Si és francès, no val 
res. Xucladors. 6. Acaba cansat. Emociono per totes les 
bandes. Transpirar. 7. Fa anys que va desaparèixer pel 
Congo. Estossegui. L’origen de les espècies. 8. Patroci-
nador del Club Joventut de Badalona del 1987 al 1990. Un 
futur estroncat. Un fet diferencial que descobreixes via-
tjant per Catalunya. 9. Creació del doctor Slump. Uneixin 
a través d’un tractat. Es posen a dins del canó. 10. Obre la 
mà. Vermell o blanc, fa sang. Racial. 11. La seva pell ins-
pirà Espriu. No s’acaba mai. Pel que fa a l’organització, fa 
temps que no mata. 12. Poètics. No té cap tipus de pedigrí. 
13. Centre de premsa. Fas plans per confondre la mestra. 
Un cargol que no treu banya. 14. Platja on s’hi banya la 
‘manya’. El seu paper és ben ridícul.

Verticals 1. Farà un forat, potser a les terres del Penedès. 
Cursos intermitents. 2. Fer-ho fàcil (i ràpid). Fa rodolins. 3. 

Si rehabilites un pobre, el convertiràs en un home íntegre. 
Ocultar. Cinquanta d’Ilerda. 4. El que demanava Bibiana 
Ballbè al canal 33 ara fa uns 15 anys. Combato. 5. Rei del 
petroli. Agrupació coral. No està ben fet. 6. Mitja de seda. 
Arraseu. Petoneja. 7. Avancem amb l’aigua al coll. Caixa on 
no es guarden els estalvis. Centre monumental. 8. Veure 
un grup de persones armades et regira l’estómac. Tenen 
bones paraules i males intencions. 9. Fernando colonitzat. 
Entri en pisos abandonats. Tres desordenats i un al costat 
de l’altre. 10. Pujol petit. Cadira. Nucli d’Urà. 11. Ziga-zaga. 
Endevinant les intencions. Vinga, a fer un palíndrom. 12. 

Inici d’inflació. Esquimal. Les maques, al dematí, s’alcen i 
reguen el seu jardí. 13. Nena que pretén tractar-se d’igual 
a igual amb els grans. Gallecs, escocesos o del Llobregat. 
14. Un poble de la Selva. Es transmigra en l’Encarnació.

3 2 8 1 5 9 7 4 6
6 1 9 8 4 7 5 2 3
7 5 4 2 6 3 8 1 9
1 9 5 6 3 4 2 8 7
2 7 3 5 8 1 9 6 4
4 8 6 9 7 2 1 3 5
5 4 7 3 2 8 6 9 1
9 3 2 7 1 6 4 5 8
8 6 1 4 9 5 3 7 2

A N T I C I P A R A C U T
C U S T O D I A C R A T A
I M A M O N E T A R I P

D E R B I T R O L M A I
S R E S S E R A P A T S

O A D E M O C I O N E S
E S T O C S N E X E M O
R L L I S T I N T R O S
O T A L G I A T R A I R
T E N R O S A R I U I R
I N T R O C R E M A R A
S D E N R O C A L A N S
M E D U S A A R N I I A
E S O S P I R A T E J A R

fàcil
3 7 1 9 4 5 2 6 8
8 6 9 3 2 1 7 5 4
4 5 2 8 7 6 3 1 9
9 2 8 7 1 4 6 3 5
5 4 7 6 3 9 1 8 2
1 3 6 5 8 2 4 9 7
2 1 3 4 9 8 5 7 6
7 9 5 2 6 3 8 4 1
6 8 4 1 5 7 9 2 3

difícil

    6 7 5  9
4   8    7  
  7   4 3 2 8
   2     5
 1 5    9 8  
6     5    
8 9 6 4   2   
 3    8   7
1  2 5 3     

fàcil

  9  8 6    
  4 9   2 6  
   4 2  9  7
5  8  9    2
   5  8    
4    1  8  9
3  2  7 4    
 8 6   5 7   
   8 6  3   

difícil

motsencreuats núm. 3713, elaborat per Senyor Ventura

Gaudeix online dels mots encreuats de l’ARA a  
http://passatemps.ara.cat

PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

José Ingenieros, un célebre so-
ciólogo argentino, decía que la 
emancipación de la mujer de-

pende de la transformación de la socie-
dad; que la Revolución social traería 
aparejada la libertad económica, po-
lítica y sexual de la mujer. Yo comien-
zo a dudarlo. Se me ocurre pensar que 
después de la Revolución social, ten-
dremos que hacer las mujeres “nues-
tra revolución”. Existen datos en can-
tidad como para hacer meditar sobre 
el tema. Vamos a poner un caso como 
ejemplo. En España, que está realizan-
do y viviendo ya su Revolución social, 
las mujeres se hallan ya tan sometidas 
al hombre como en cualquier país bur-
gués. Hace pocos días se extendió la 
noticia de que habían caído cuatro 
pueblos de Aragón en poder de los fas-
cistas. Un grupo de mujeres que se en-
contraban reunidas en la Agrupación 
Mujeres Libres improvisó inmediata-
mente una manifestación. Una nutri-

ABANSD’ARA

Los que deshonran  
al anarquismo (1937)

De l’article d’Ana Piacenza, Nita Nahuel, periodista nascuda a Rosario (Argentina), publicat en el número 7 de Mujeres Libres 
(III-1937), una revista que va contribuir a fundar. Demà és el Dia Internacional de les Dones instituït per les Nacions Unides. 

Militant de la FAI en la Barcelona en guerra, Ana Piacenza també va dirigir la publicació Tierra y Libertad.

te a una mujer, están mostrando su hi-
lacha fascista y es preciso desenmas-
cararlos. […] ¡A ver si vamos a tolerar 
que, después de tanto libro anarquista 
como se ha escrito ensalzando la liber-
tad femenina, de tanto discurso liber-
tario proclamando la libertad de de-
rechos, de tan larga lucha emancipa-
dora, vengan “anarquistas” a agredir-
nos porque queremos impedir, con la 
garantía de un armamento eficaz, la 
matanza inútil de nuestros hijos en los 
frentes de Aragón! ¡A ver si van a impe-
dirnos que cojamos con nuestras ma-
nos los fusiles que aquí sobran para lle-
varlos donde tantísima falta hacen! ¡A 
ver si los compañeros anarquistas van 
a permitir que a su lado se ataque im-
punemente a las compañeras anar-
quistas! ¡Hay pañuelos y pistolas mal 
colocados y esto hay que evitarlo, com-
pañeros anarquistas!. 

 
‘Nita Nahuel’ 1937

da columna recorrió las Ramblas y 
llegó hasta la Generalidad exigien-
do: ¡Armas para el frente de Ara-
gón!, ¡Menos política y más armas!, 
¡Abajo los sueldos fabulosos!, 
¡Igualdad para todos en el sacrifi-
cio! La manifestación fue aumen-
tando hasta hacerse imponente. 
[…] Al pasar por la Casa CNT-FAI 
se prorrumpió en vivas a la Revo-
lución y al frente de las Juventudes 
Revolucionarias. Unas compañe-
ras que quedaron rezagadas pre-
senciaron algo que da vergüenza 
decir. Un individuo que llevaba al 
cuello el pañuelo rojo y negro de an-
arquista comenzó a proferir insultos y 

amenazas contra las compañeras 
de la manifestación. Una de ellas se 
le acercó y le preguntó por qué ha-
cía eso. Respondió porque le daba 
la gana, y continuó comentando el 
asunto en forma agresiva y brutal, 
a tal extremo, que la compañera, 
atemorizada, tuvo que retirarse. 
Sabemos que cretinos los hay en 
todas partes; pero lo que conviene 
saber es precisamente eso: si se tra-
ta simplemente de un cretino o de 
un fascista emboscado. […] Los tro-
gloditas disfrazados de anarquista, 
los cobardes que atacan por la es-

palda bien armados, los “valientes” 
que levantan la voz y el ademán fren-
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JUANJO SÁEZ

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 
01     Telenotícies Vespre 
            TV3+3/24  21:00                637.000    23,6% 
02     Pasapalabra 
            ANTENA 3  20:05                556.000         26% 
03     Antena 3 Noticias 2 
            ANTENA 3  21:06                499.000    19,4% 
04    Telenotícies Migdia 
            TV3+3/24  14.30                491.000    28,1% 
05     El desafío 
            ANTENA 3  22:47                325.000         17%

Programes més vistos divendres

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.  

Generalitat Valenciana

Allibereu els peus  
de les presentadores

Fisioterapeutes, osteòpates i 
traumatòlegs desaconse-
llen l’ús habitual de sabates 

de taló d’agulla. Causen problemes 
d’esquena, als genolls, als malucs 
i als peus. Poden provocar tendini-
tis en el tendó d’Aquil·les, fascitis, 
varius, desgast dels cartílags dels 
genolls, artrosi i artritis. També 
poden originar metatarsàlgies, ga-
lindons, dits de martell i neuroma 
de Morton. En canvi, tant en teles 
públiques com privades cada dia 
veiem les presentadores 
amb aquest calçat. 

En els informatius de 
TV3, excepte la Raquel 
Sans –que normalment 
porta sabata plana– i l’Ari-
adna Oltra i la Núria Solé 
–que estan assegudes i no 
els hi veiem els peus–, la 
resta de companyes fan 
equilibris damunt d’uns 
talons ben prims. La proe-
sa màxima la fan les presentado-
res d’Antena 3 i La Sexta, que tam-
bé calcen els anomenats stilettos 
per explicar-nos les notícies. En el 
cas de les presentadores d’esports 
les sabates de taló d’agulla formen 
part del seu uniforme de treball 
perquè mai les hem vist amb cap 
calçat alternatiu. 

Segurament, en la majoria de 
casos deuen ser una tria volun-
tària de les mateixes presenta-
dores. Potser ho fan per inèrcia 
estètica. L’evolució de l’estilis-
me femení en els informatius ha 

quedat encallada en els estere-
otips estètics de fa unes quantes 
dècades. En canvi, en el cas dels 
homes és habitual veure molts 
presentadors que porten còmo-
des sabates esportives. Per què 
en les dones això és impensable?  

La televisió està imposant i 
perpetuant una estètica de l’ele-
gància en les dones que no només 
és antiga, arquetípica i limitada 
sinó que és perjudicial per a la sa-
lut. És molt possible que les pe-

riodistes que en pantalla porten 
taló d’agulla, per la redacció vagin 
amb sabates més còmodes per 
treballar. Si és així, per què trien 
aquestes sabates per posar-se da-
vant de les càmeres? Qui ha deci-
dit que aquest és el model d’ele-
gància femenina? Els mitjans de 

comunicació estan col·laborant a 
reforçar una estètica per a les do-
nes que fragilitza la seva imatge i 
les limita físicament. Les sabates 
de taló d’agulla són incapacitants 
i transmeten la idea que la dona 
a la feina hi és per fer bonic. 

Històricament, les sabates de 
taló van ser inventades tant per a 
homes com per a dones, i ells van 
deixar d’utilitzar-les per raons òb-
vies. Són incòmodes i doloroses. 
En les dones han perdurat perquè 

tradicionalment l’estètica 
femenina s’ha dissenyat 
pensant en la mirada mas-
culina. Quan una persona 
es posa unes sabates de ta-
ló d’agulla, automàtica-
ment la seva columna ver-
tebral experimenta una hi-
perlordosi, és a dir, un aug-
ment exagerat de la corba 
lumbar. A l’augmentar la 
corba, fa que el cul surti 

més, s’aixequi, com la postura de 
zel de les femelles de moltes espè-
cies animals. És, subliminarment, 
una crida sexual. 

Amb motiu del Dia de la Dona 
TV3 està fent una promoció en 
què les estrelles de la cadena 
proposen possibles hashtags per 
commemorar la setmana. L’Em-
par Moliner suggereix #FinsEls-
Mugrons. És el millor. #FinsEls-
Mugrons de les sabates de taló 
d’agulla. Si de veritat voleu cele-
brar el Dia de la Dona, allibereu 
els peus de les presentadores.

CRÍTICATV
MÒNICA PLANAS CALLOL - PERIODISTA

Estereotips 
L’evolució de l’estilisme 
femení als informatius 

ha quedat encallada 

Sol

Sol i núvols

Poc sol i núvols

Tapat

Pluja

Plugim

Boira

Neu

Calamarsa

Tempesta

Mar plana

Arrissada

Marejol

Maror

Maregassa

Forta maror

Vent suau

Vent fort

Vent moderat

EL CONSELL

LA SETMANA

EUROPA

QUALITAT DE L’AIRE
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Diumenge encara variable i insegur, amb més sol 
prop de mar però encara alguns ruixats dispersos al 

terç nord del país. Demà tampoc farà net però a 
partir de dimarts ja podrem desar el paraigua arreu.

Els matins de dimarts i dimecres seran les estones 
més fredes de la setmana. Abrigueu-vos bé.

Dijous i divendres s’arribarà amb facilitat als 20 ºC al 
migdia. Ambient primaveral al tram final de setmana.

06.48 h 07.16 h 18.49 h 19.16 h 03.28 h 12.34 h

Barcelona
Lleida
Girona
Tarragona
València
Palma
Andorra la Vella

AVUI

16º
16º
15º
15º
15º
14º
8º

13º
11º
11º
12º
13º
12º
5º

15 h 21 h

Madrid

Londres

París

Berlín

Roma

Brussel·les
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Amsterdam

Praga

Lisboa
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08 h 15 h

Diumenge, 7

Dilluns, 8

18º
16º
14º
12º
10º

Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Barcelona

Lleida

Girona

Tarragona

78 50

52 53

38

71
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77

MARC CANDELA
ELTEMPS
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FERRERESA LA CONTRA

ALEJANDRO GARCÍA / EFE

La gran majoria  
(del PIB)

FORA DE TEST DEMÀ  Carme Colomina

els socialistes catalans es deixin esquitxar 
per tanta brutícia. 

 
FOMENT. La resposta potser la trobarí-
em en l’acte unitari de les elits barceloni-
nes, aquest intent desesperat d’esmenar 
el veredicte electoral per part dels qui, 
com el president de Foment, Josep Sán-
chez Llibre, sempre han pensat que per 
accedir al poder hi ha dreceres molt més 
profitoses que les urnes. “Som el 90% del 
PIB”, va exclamar Sánchez Llibre, per re-
clamar la legitimitat que ell nega al 52% de 
votants independentistes. Curiosa mane-
ra d’entendre la democràcia representati-

va. Curiosa manera de confondre els in-
teressos particulars amb el bé col·lectiu. 
Curiosa anàlisi de la situació, quan es con-
demna una setmana d’aldarulls i s’ignoren 
tots els seus precedents: els presos, la re-
pressió, la crisi, els desnonaments, l’ab-
sència de diàleg, el dèficit fiscal, els pro-
blemes d’infraestructures. Tot allò que els 
encorbatats haurien d’estar denunciant 
on toca, a Madrid, però no ho fan perquè 
allí hi ha poder de veritat, i no s’hi pot anar 
amb la motxilla carregada d’interessos 
creuats, egoisme i covardia. No sé si Ca-
talunya té una veu de la consciència però, 
si la té, és més fàcil trobar-la al carrer, o a 
la presó, que no pas en els despatxos em-
moquetats de tots aquests aprenents de 
lobista, que porten dècades fent veure que 
influeixen en favor de l’economia del país, 
mentre els successius governs espanyols 
se’n riuen a la cara.   

 
DEBAT. No és democràtic intentar su-
plantar el sufragi popular, com tampoc no 
ho és erigir-se en representant del “poble” 
a través de bullangues. Emparar el vandalis-
me és perillós, però renunciar a entendre les 
causes del malestar és encara pitjor, i això 
ho dic per tots els sociòlegs i politòlegs que 
analitzen amb certa fascinació els avalots 
a la banlieue de París o els esclats d’ira an-
tipolicials als Estats Units, però quan es 
tracta de Barcelona són incapaços de fer res 
més que sumar els euros que costaran els 
aparadors trencats i els contenidors en fla-
mes. Ja n’hi ha prou de negar l’evidència: 
Catalunya arrossega una ferida que, si no ci-
catritza, ens condemnarà a la divisió i la fa-
llida moral. I la culpa la tindrem tots, però 
sobretot la tindran els que demanen girar 
full de forma acrítica, i els seus aliats de la 
dreta econòmica, que mesuren les seves 
conviccions democràtiques basant-se en un 
percentatge del PIB. 

PSC. ERC i els comuns s’apedreguen cordi-
alment (qui tira pedretes, tira amoretes), 
impel·lint-se recíprocament a desfer amar-
res amb els seus aliats tradicionals. Però 
aquesta reciprocitat és asimètrica, perquè 
si entre els comuns i Junts hi ha una dis-
tància ideològica, entre ERC i el PSC hi ha 
un abisme emocional. I és un abisme que 
no fa més que eixamplar-se, gràcies a les 
provocacions de la Fiscalia. Els socialistes 
són els responsables que no hi hagi indults 
ni s’estudiï l’amnistia; que perilli el tercer 
grau dels presos; que la repressió arribi a la 
mesa del Parlament. I simultàniament, en 
una sagnant ironia, la fiscal general de l’Es-
tat es reuneix amb Eduardo Inda i Villa-
rejo surt de la presó. No sé si cal arrodo-
nir el relat amb l’opereta del Borbó i de les 
aprofitades de les seves filles, que no hau-
ran de retre comptes perquè el PSOE, 
d’acord amb PP i Vox, bloqueja tot intent 
de fiscalitzar la monarquia al Congrés de 
Diputats. No ha d’estranyar, amb aquest 
panorama, que el govern li organitzi al rei 
un acte de desgreuge a la Seat, tres anys 
després que el mateix monarca fes mans i 
mànigues per endur-se-la fora de Catalu-
nya. La veritat és que costa no preguntar-
se per què, com Mourinho. Per què per al 
PSOE és tan important la monarquia i per 
què al PSC li importa tant el PSOE. Quins 
interessos superiors estan en joc perquè 

TONI  
SOLER


