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Resum 

Aquesta recerca es focalitza en el tractament periodístic que els mitjans de comunicació 
fan d’un determinat projecte polític i com, de retruc, aquest tractament contribueix a 
legitimar-lo o deslegitimar-lo. I és que es parteix de la base que els mitjans tenen un 
paper privilegiat en el procés de construcció social i d’objectivació social del sentit. El 
projecte polític que s’analitza és l’anomenat Procés català, un moviment sociopolític 
iniciat l’any 2006 que reclama el dret a decidir o dret a l’autodeterminació de Catalunya 
per aconseguir la independència. La recerca abasta el període 2006-2015 –una dècada 
completa– i pren com a mostra sis diaris, tres editats a Madrid per al conjunt d’Espanya 
(El País, El Mundo i ABC) i tres editats a Barcelona per a Catalunya (La Vanguardia, El 
Periódico de Catalunya i El Punt Avui). S’utilitza una metodologia que combina 
l’anàlisi dels frames i l’anàlisi d’estructures narratives. 

Paraules clau: periodisme, premsa, framing, semiòtica narrativa, independència, dret 
d’autodeterminació, dret a decidir, legitimitat, Catalunya, Espanya. 

 

Abstract 

This research focuses on media handling of a political project and its knock-on effect in 
terms of legitimating or delegitimating the project. It starts from the basis that the media 
play a crucial role in social construction processes and in the social objectivization of 
meaning. The political process analysed is the Procés català, a sociopolitical project 
dating from 2006 that defends Catalonia’s right to decide or right to self-determination 
regarding its independence. The research, covering the entire decade of 2006-2015, is 
based on sampling from six newspapers: three newspapers published in Madrid 
covering Spain (El País, El Mundo and ABC) and three newspapers published in 
Barcelona covering Catalonia (La Vanguardia, El Periódico de Catalunya and El Punt 
Avui). The methodology combines frame analysis and narrative structure analysis. 

Keywords: journalism, press, framing, narrative semiotics, independence, right to self-
determination, right to decide, legitimacy, Catalonia, Spain. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El tema central d’aquesta d’investigació és els mitjans de comunicació com a 
legitimadors o deslegitimadors d’un projecte polític. Així, l’anàlisi plantejada se centra 
no només en el paper dels mitjans a l’hora de determinar quins són els assumptes 
polítics que estan al centre de l’atenció i l’acció pública, sinó també en el paper que 
juguen aquests mitjans a l’hora de definir un assumpte públic a partir, principalment, de 
l’aplicació d’uns frames1 i unes estructures narratives determinades. I és que els mitjans 
no només poden indicar sobre què pensar, sinó que també poden incidir en com s’ha de 
pensar sobre un determinat assumpte públic (MCCOMBS, 2006). 

Aquesta recerca, per tant, posa el focus en el tractament que fan els mitjans d’un 
determinat projecte polític i com, de retruc, aquest tractament influeix en la seva 
legitimació o deslegitimació. Partint de la base que tot procés de comunicació té cinc 
etapes fonamentals –qui > diu què > per quins canals > a qui > amb quins efectes– 
(Lasswell, 1948), aquesta recerca se centra en el diu què, és a dir en el contingut o 
missatge dels mitjans de comunicació. A la vegada, però, el fet de parlar de legitimació 
o deslegitimació implica que aquesta investigació també tingui en el seu rerefons els 
efectes que causen els mitjans en l’audiència i l’opinió pública, que han estat 
àmpliament demostrats per la teoria de l’agenda-setting (MCCOMBS, 2006). 
Precisament, l’opinió pública també té un protagonisme destacat en aquesta 
investigació. Això comporta que, a banda de determinats aspectes purament 
comunicatius, en la contextualització teòrica d’aquesta investigació també se’n 
plantegin d’altres vinculats amb la sociologia i la ciència política. Un exemple d’això és 
el mateix concepte de legitimitat. 

El tema d’investigació plantejat en aquesta recerca s’inscriu en una perspectiva 
acadèmica que considera que la realitat és una construcció social (BERGER i 
LUCKMANN, 2011; BOURDIEU, 2000b; CASTELLS, 2009), i que els mitjans de 
comunicació i més específicament els periodistes tenen un paper privilegiat en aquest 
procés de construcció i en l’objectivació social del sentit (CASTELLS, 2009; LIPPMANN, 
2003; SAMPEDRO, 1994; HABERMAS, 1989; ENGEL i LANG, 1983). 

Més enllà del tema d’investigació, el projecte polític que s’utilitza com a estudi de cas 
és l’anomenat Procés català, una iniciativa impulsada tant des de la ciutadania com la 
classe política catalana a partir de l’any 2006. Gira entorn del concepte dret a decidir i 
defensa el dret de Catalunya a decidir lliurement el seu futur (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 2011; 
VILAREGUT, 2011). L’objectiu final dels seus impulsors és aconseguir la independència 
de Catalunya. 

                                                
1 S’utilitzen indistintament els conceptes frames i enquadraments per referir-se a la teoria del 

framing, en línia amb el que fan múltiples acadèmics de llengua catalana i espanyola quan es 
refereixen a aquest àmbit d’estudi. 
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En aquest sentit, la recerca abasta el període 2006-2015, una dècada al llarg de la qual 
l’esmentat Procés català ha estat vigent i en evolució.2 És una investigació que es fa 
prenent com a mostra els principals diaris de les dues comunitats sociopolítiques 
directament implicades en aquest procés polític: d’una banda, Catalunya i de l’altra, 
Espanya, de la qual forma part Catalunya. Aquests diaris són: El País, El Mundo, ABC, 
La Vanguardia, El Periódico de Catalunya3 i El Punt Avui. El disseny de la recerca està 
destinat a respondre la pregunta: Com el tractament informatiu dels mitjans de 
comunicació del conjunt d’Espanya i dels específics de Catalunya contribueix a 
legitimar o deslegitimar l’anomenat Procés català i, per tant, l’objectiu que Catalunya 
pugui decidir lliurement el seu futur i esdevenir independent? 

Els resultats d’aquesta investigació permeten observar els posicionaments editorials de 
cadascun dels diaris analitzats davant el Procés català, però també els posicionaments 
polítics presents tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya. Tot plegat, possibilita 
extreure conclusions sobre la construcció de l’opinió pública i l’esfera pública d’aquests 
dos territoris, i aporta elements de reflexió sobre el grau de proximitat o distanciament 
entre Catalunya i el conjunt d’Espanya en la construcció d’un projecte polític comú. 

D’altra banda, per fer aquesta recerca s’ha utilitzat una proposta metodològica que 
combina l’ús de dues tècniques que habitualment no s’utilitzen conjuntament. Es tracta 
de l’anàlisi dels frames i de l’anàlisi d’estructures narratives, una combinació emprada 
amb el propòsit d’aconseguir un retrat més profund i extens del que s’aconseguiria amb 
una sola d’aquestes tècniques. 

 

 

 

 

  

                                                
2 L’agost de 2017, quan s’està acabant de redactar aquesta investigació, el Procés català seguia viu i 

continuava sent un tema d’interès públic de primer ordre. 
3 L’anomenarem El Periódico al llarg de tota la recerca. 
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2. OBJECTE D’ESTUDI 
 

L’objecte d’estudi d’aquesta recerca és el tractament informatiu que els mitjans de 
comunicació fan d’un projecte o moviment polític i com aquest tractament permet 
legitimar-lo o deslegitimar-lo públicament. La irrupció d’un nou projecte polític en 
l’opinió pública genera diversitat de posicionaments entre els mitjans i això, 
precisament, és el que ha succeït amb l’anomenat Procés català, que s’ha escollit com a 
estudi de cas.  

El concepte Procés català es refereix al moviment polític i social iniciat l’any 2006 que 
reclama el dret a decidir o dret a l’autodeterminació de Catalunya per aconseguir la 
independència d’aquest territori respecte d’Espanya (López Hernández, 2011; Vilaregut, 
2011). Tot i que hi ha autors i mitjans de comunicació que utilitzen el concepte Procés 
sobiranista català i d’altres el de Procés independentista català, en aquest cas s’ha optat 
pel de Procés català per considerar que inclou, sense necessitat d’especificar-los, tant el 
dret a decidir com la independència. És un concepte, el de Procés català, que comença a 
aparèixer en mitjans de comunicació i articles d’anàlisi a partir de 2010. 

En concret, en aquesta recerca s’analitza el període del Procés català que va de l’any 
2006 al 2015, ambdós inclosos. Es tracta, per tant, de l’anàlisi d’una dècada completa, 
cosa que permet obtenir un retrat de llarg abast del tractament informatiu que els mitjans 
de comunicació fan d’aquest moviment polític. Específicament, s’estudien els frames 
que utilitzen aquests mitjans, les estructures narratives que construeixen i l’agenda que 
creen. 

L’any 2006 va suposar l’entrada en l’escena política i mediàtica de la reivindicació del 
dret a decidir per a Catalunya. L’exponent més clar és la manifestació duta a terme el 18 
de febrer d’aquell any a Barcelona amb el lema “Som una nació i tenim el dret a 
decidir”. El 2010 es va produir un fet clau en l’evolució del Procés català: el Tribunal 
Constitucional espanyol va emetre una sentència contrària al nou Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, que va suposar un revés a la voluntat de la majoria de ciutadans i partits 
polítics catalans d’augmentar l’autogovern de Catalunya. Això, unit a d’altres elements, 
va fer que la reivindicació del dret a decidir augmentés progressivament i que també 
incorporés la reclamació de la independència. Precisament, l’independentisme va fer el 
salt definitiu a les institucions públiques catalanes l’any 2015. Va ser en les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 27 de setembre d’aquell any, presentades pels partits 
polítics independentistes com unes eleccions plebiscitàries davant la impossibilitat de 
celebrar una consulta o referèndum d’independència. 

Tot aquest període (2006-2015) ha estat marcat per set grans manifestacions que han 
girat al voltant del dret a decidir i la independència. La primera va ser la que s’acaba de 
citar –el 18 de febrer de 2006– i la darrera, l’11 de setembre de 2015, just dues setmanes 
abans de les eleccions plebiscitàries. Totes elles van assolir una elevada visibilitat als 
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mitjans de comunicació de Catalunya i del conjunt d’Espanya. Per això, l’anàlisi del 
Procés català es fa a través d’aquestes set manifestacions que s’utilitzen com a 
sondatges o prospeccions temporals, ja que la cobertura que en fan els mitjans de 
comunicació permet analitzar aspectes rellevants del problema d’investigació plantejat 
en aquesta recerca.  
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3. OBJECTIUS 

El propòsit d’aquesta recerca és analitzar el tractament informatiu que els principals 
mitjans de comunicació de Catalunya i del conjunt d’Espanya fan del Procés català, 
però també anar més enllà i identificar quins mitjans tendeixen a legitimar-lo i quins 
tendeixen a deslegitimar-lo, i observar si el lloc d’origen del mitjà de comunicació és 
rellevant a l’hora de posicionar-se sobre el Procés català. A la vegada, també es planteja 
un objectiu de caràcter metodològic. 

De manera detallada, els cinc objectius principals de la investigació són: 

a) Analitzar el tractament informatiu dels mitjans de comunicació editats a 
Catalunya i al conjunt d’Espanya sobre el Procés català. 

S’estudien els enquadraments, les estructures narratives i l’agenda temàtica utilitzada 
pels mitjans a l’hora d’informar sobre el Procés català en el període 2006-2015. Es 
pretén observar el tractament mediàtic del conjunt d’aquesta etapa i també detectar els 
elements i/o esdeveniments que fan evolucionar i redefinir el posicionament dels 
mitjans. Amb aquesta finalitat s’analitzen un total de sis diaris: tres editats a Barcelona 
per a Catalunya i tres a Madrid per al conjunt d’Espanya. 

b) Identificar quins mitjans de comunicació tendeixen a legitimar i quins 
tendeixen a deslegitimar el Procés català durant els anys analitzats. 

Es pretén determinar quins mitjans construeixen una narració que valida el Procés català 
i els seus tres elements clau –nou Estatut d’Autonomia, dret a decidir/consulta i 
independència– davant l’opinió pública i, per contra, quins l’invaliden. El propòsit és 
distingir entre els mitjans de comunicació que donen credibilitat a aquest projecte polític 
–ja sigui en la seva totalitat o específicament a algun dels seus elements– i els que el 
minimitzen i/o menyspreen. 

c) Detectar si el moviment social present en el Procés català és el que ha 
emmarcat el tractament informatiu que n’han fet els mitjans de 
comunicació. 

Es pretén observar quin paper tenen els personatges de caràcter social –especialment els 
manifestants i les entitats civils– en la manera com la premsa editada a Madrid i a 
Barcelona informen sobre el Procés català en el període 2006-2015. El propòsit és 
desxifrar si són l’element central a l’hora d’emmarcar la informació o, si per contra, 
ocupen una posició secundària, per darrera dels personatges vinculats a la política 
institucionalitzada (partits polítics i institucions públiques). 
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d) Examinar si el lloc d’origen del mitjà de comunicació és rellevant en el 
tractament periodístic del Procés català i en la seva legitimació o 
deslegitimació.  

Es pretén constatar si, depenent de l’adscripció territorial en l’eix Catalunya-Espanya, 
els mitjans de comunicació tendeixen a fer tractaments periodístics diferenciats del 
Procés català i també si aquesta adscripció territorial influeix en la seva legitimació o 
deslegitimació. És a dir, examinar la rellevància que té a l’hora d’informar sobre el 
Procés català el fet de ser editat a Barcelona per a Catalunya o a Madrid per al conjunt 
d’Espanya. 

e) Observar el resultat derivat de la combinació metodològica utilitzada en 
aquesta recerca i comprovar-ne l’eficàcia. 

Per analitzar el tractament informatiu dels mitjans de comunicació s’empra l’anàlisi de 
frames i l’anàlisi d’estructures narratives. El propòsit és contrastar la compatibilitat 
d’aquestes dues tècniques davant un mateix objecte d’estudi i observar si aporten 
resultats complementaris. L’anàlisi dels frames es fa en el context de la teoria del 
framing, mentre que el de les estructures narratives es fa per mitjà de la semiòtica 
narrativa. 
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4. HIPÒTESIS 

En aquesta recerca es parteix de les següents hipòtesis de treball: 

Hipòtesi 1: Els diaris editats a Barcelona legitimen un augment de 
l’autogovern de Catalunya, però no mantenen una posició unànime a 
l’hora de legitimar el dret a decidir i la independència. 

La totalitat dels mitjans de comunicació editats a Barcelona que formen part de la 
mostra legitimen un increment de l’autogovern de Catalunya, que es concreta en un nou 
Estatut d’Autonomia. En aquest sentit, vinculen l’increment de l’autogovern a aspectes 
positius com la millora de la situació econòmica de Catalunya, el consens i el pacte. En 
canvi, entre els diaris editats a Barcelona no hi ha unanimitat a l’hora de legitimar el 
dret a decidir i la independència. N’hi ha que validen tots dos elements i d’altres que 
validen el dret a decidir, però no la independència.  

Hipòtesi 2: Una part dels diaris editats a Madrid legitima un increment 
de l’autogovern de Catalunya, mentre que tots ells deslegitimen el dret 
a decidir i la independència. 

Els mitjans de la mostra editats a Madrid per al conjunt d’Espanya coincideixen a 
deslegitimar tant el dret a decidir com la independència. Consideren il·legals i 
inconstitucionals ambdós aspectes, que associen a elements negatius com la inestabilitat 
econòmica i la fractura social. A més, creen una estructura narrativa en què el 
personatge que persegueix l’objectiu del dret a decidir i la independència no són els 
ciutadans, sinó polítics concrets com el president de la Generalitat o líders 
independentistes. D’altra banda, una part dels mitjans editats a Madrid sí que legitima 
un increment de l’autogovern de Catalunya, que associa a elements com el consens, el 
diàleg i el pacte. 

Hipòtesi 3: El lloc d’origen dels mitjans de comunicació (eix 
Catalunya-Espanya) no és el factor determinant per donar suport al 
Procés català, sinó que aquest factor és la línia editorial de cada diari. 

Allò que determina el tractament informatiu i posicionament dels mitjans de 
comunicació respecte al Procés català no és principalment el seu lloc d’origen –si estan 
editats a Barcelona o a Madrid– ni tampoc l’adscripció ideològica en l’eix esquerra-
dreta, sinó la línia editorial pròpia de cadascun d’aquests mitjans respecte al Procés 
català i més concretament amb relació al dret a decidir i la independència de Catalunya. 
Així, els mitjans de comunicació tendeixen a legitimar o deslegitimar el Procés català 
segons la seva línia editorial específica. Això fa que mitjans editats a Barcelona i 
Madrid comparteixin un posicionament similar davant el Procés català.  
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Hipòtesi 4: Els mitjans de comunicació tendeixen a clarificar i 
intensificar els seus posicionaments respecte al Procés català a mesura 
que s’avança en el període 2006-2015. 

A mesura que el Procés català es consolida en l’agenda pública, els mitjans de 
comunicació cada vegada es posicionen amb més claredat respecte a aquest projecte 
polític. A la vegada, com més capacitat de modificar les relacions Catalunya-Espanya té 
un element polític (nou Estatut, dret a decidir/consulta i independència), més 
s’intensifiquen i extremen els posicionaments dels diaris a favor o en contra d’aquest 
element. Això, progressivament, implica una polarització ideològica entre, per un 
costat, els mitjans editats a Barcelona i, per l’altre, els editats a Madrid. De retruc, això 
evidencia un esperit de confrontació i explicita un distanciament entre les opinions 
públiques d’aquests dos territoris. 

Hipòtesi 5: Els diaris editats a Madrid no reflecteixen que la ciutadania 
i les entitats civils tenen un paper primordial en les demandes fetes en 
el marc del Procés català, mentre que els diaris de Barcelona sí que ho 
fan. 

La premsa editada a Madrid no transmet la imatge que la societat catalana de base –
ciutadania i entitats civils– té un paper primordial en les demandes plantejades en el 
marc del Procés català (nou Estatut, millora de les infrastructures, pacte fiscal, dret a 
decidir i independència), sinó que les atribueix directament a la classe política catalana. 
Això fa que en aquests diaris les demandes catalanes siguin percebudes preferentment 
com a reclamacions dels polítics i no del conjunt de la societat. Per contra, en la premsa 
editada a Barcelona es dona un major protagonisme als personatges de caràcter social –
manifestants i entitats civils– i això fa que es percebi que la societat catalana té un paper 
essencial en les reclamacions que es plantegen en el marc del Procés català. 

Hipotesi 6: La combinació metodològica d’anàlisi de frames i 
d’estructures narratives permet obtenir uns resultats més amplis i 
aprofundits. 

L’ús conjunt de l’anàlisi de frames i d’estructures narratives en una mateixa recerca 
permet obtenir un retrat de l’objecte d’estudi més ampli i profund del que s’aconseguiria 
amb una sola d’aquestes tècniques. Ambdues tècniques són compatibles i 
complementàries, i afavoreixen un refinament dels resultats aconseguits. 
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5. MARC TEÒRIC 
5.1 Concepte d’opinió pública 
Els objectius d’aquesta recerca impliquen una investigació que es mou essencialment 
dins el triangle format per tres conceptes teòrics: opinió pública, esfera pública i 
legitimitat. I és que els mitjans de comunicació són un element de referència en tots tres 
camps i també en les relacions que s’estableixen entre ells.  

L’aparició del concepte opinió pública data del segle XVIII i hi ha consens a l’hora de 
considerar els francesos com els creadors i popularitzadors (HABERMAS, 1989; NOELLE-
NEUMANN, 1995; PRICE, 1994). En aquest sentit, Noelle-Neumann (1995, pàg. 111) cita 
Jean-Jacques Rousseau com a creador l’any 1744. En el que no hi ha consens és en la 
definició del concepte. De fet, l’any 1965 l’investigador nord-americà Harwood L. 
Childs4 ja va detectar més de cinquanta variants. No és propòsit d’aquesta tesi recollir 
aquestes definicions ni endinsar-se en les nocions d’opinió i de públic, però sí constatar 
que tot i aquesta dispersió conceptual el terme opinió pública té una àmplia utilització 
en la investigació acadèmica, cosa que demostra que posseeix significat i que, per tant, 
té sentit utilitzar-lo i analitzar-lo (PONT I BERRIO, 2015; AIRA, 2007; GROSSI, 2007; 
PRICE, 1994).  

L’aparició d’aquest concepte es produeix en un període històric determinat, marcat pel 
triangle format per la Il·lustració, la Revolució Francesa i la Revolució Industrial. 
L’opinió pública i la seva realització pràctica, explica Grossi (2007), adquireixen títol 
propi en la modernitat, és a dir entre el segle XVI i el XX. És un període definit per un 
conjunt de característiques que permeten que sorgeixin: una societat industrial de tipus 
capitalista, governs inspirats en principis liberal-democràtics, el sorgiment d’una esfera 
pública, el desenvolupament dels mitjans de masses, l’impuls de l’individualisme i la 
importància de la subjectivitat com a focus d’acció social. Grossi emfasitza que: 

 “Sense aquest quadre històric i analític de referència, és difícil explicar i comprendre 
les raons de l’èxit de l’opinió pública com un dels components fonamentals de la 
societat contemporània, tant a nivell d’Estat-nació com del món global, tant en el 
terreny de la comunicació social com en el de les vivències individuals.” (GROSSI, 2007, 
pàg. 15) 

D’entre els elements necessaris per al sorgiment de l’opinió pública en destaca un: la 
democràcia com a forma d’organització política (GROSSI, 2007; HABERMAS, 1998; 
PRICE, 1994; BERRIO, 1990). En altres paraules, sense democràcia no hi ha opinió 
pública. I és que “la base democràtica del concepte d’opinió pública és indiscutible” i 
constata l’existència d’una “íntima connexió de l’opinió pública amb els processos de 

                                                
4 H. L. Childs (1965). 
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discussió, debat i presa de decisions col·lectives” (PRICE, 1994, pàg. 120). L’opinió 
pública, per tant, “representa, gairebé quotidianament, el punt de referència de tota 
legitimació democràtica” (GROSSI, 2007, pàg. 2). De fet, juntament amb els processos 
electorals, representa “el fonament i el sentit mateix de la democràcia” (GROSSI, 2007, 
pàg. 18).  

En definitiva, l’existència de l’opinió pública es dona en un espai on existeix la 
democràcia, amb la qual crea una retroalimentació constant. Així, la democràcia 
impulsa l’opinió pública i aquesta, a la vegada, millora la qualitat democràtica. I és que 
l’opinió pública és el resultat de la deliberació pública produïda en democràcia. Aquesta 
deliberació pública es produeix al voltant d’aspectes que afecten tota la comunitat, sobre 
els quals hi ha desacord i que són transcendents en la seva evolució. 

5.1.1 Walter Lippmann 

És possible que l’opinió pública, com apunten Pont i Berrio (2015, pàg. 74), tingui 
múltiples cares i que cada aproximació teòrica que se n’ha fet sigui el resultat de 
prioritzar-ne una, minimitzant les altres o, directament, menyspreant-les. Precisament, el 
que es vol fer a continuació és recollir quatre d’aquestes aproximacions teòriques, que 
en alguns aspectes són complementàries i en d’altres presenten elements contradictoris. 
Són de quatre autors de referència del segle XX. 

La primera és del periodista i intel·lectual nord-americà Walter Lippmann, autor d’una 
obra de referència en aquest àmbit: Public Opinion,5 publicada per primer cop el 1922. 
Lippmann (2003) argumenta que més enllà del nostre entorn immediat, que coneixem 
de manera directa, hi ha un espai al qual no es pot accedir directament i que anomena 
“pseudoentorn”: “L’entorn real resulta un conjunt excessivament gran, complex i fugaç 
com per poder-lo conèixer de manera directa” (LIPPMANN, 2003, pàg. 33), ja que “el 
món al qual ens hem d’enfrontar políticament queda fora del nostre abast, visió i 
comprensió” (LIPPMANN, 2003, pàg. 41). És a dir, el coneixement que l’individu té de la 
realitat és parcial i simplificat. 

Com a conseqüència d’aquest plantejament, Lippmann considera que en la base de 
l’opinió pública hi té un paper clau l’estereotip. El seu ús és una manera d’economitzar 
esforços ja que “si sempre utilitzéssim una mirada innocent i minuciosa, en comptes de 
veure-ho tot en forma d’estereotips i generalitat, ens esgotaríem” (LIPPMANN, 2003, pàg. 
87). En la mateixa línia, el coneixement que l’individu té de la realitat parteix de 
prejudicis culturals. Així, per norma general, “no veiem primer i definim després, sinó 
al contrari. Davant la gran confusió bulliciosa i radiant del món exterior, seleccionem el 

                                                
5 Public Opinion és considerada una obra clau sobre el concepte d’opinió pública i la relació que té 

amb la democràcia i el periodisme. Les aportacions de Lippmann (1889-1974) sobre l’opinió 
pública s’han d’entendre en el context de ruptura i política social que va suposar la Primera 
Guerra Mundial. 
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que la nostra cultura ja ha definit per nosaltres, de manera que tendim a percebre allò 
que hem escollit en forma d’estereotips culturals” (LIPPMANN, 2003, pàg. 82). 

Lippmann considera que l’opinió pública pot ser creada per mitjà de la propaganda o 
influïda per aquesta. Tal com destaquen Pont i Berrio (2015), en aquesta procés 
d’intervenció sobre l’opinió pública els estereotips són essencials, ja que el coneixement 
que les persones tenen sobre la realitat no necessàriament es basa en fets concrets ni 
judicis raonables, sinó en aquests estereotips i també en l’emotivitat. I això val, 
específicament, per a la política, sobre la qual Lippmann posa constantment el focus. 
Alerta que “el món de la política amb què ens la juguem ens queda fora del nostre abast, 
de la vista i de la ment” (LIPPMANN, 2003, pàg. 31). 

El nucli central de la tesi de Lippmann defensa que la democràcia mai ha afrontat amb 
profunditat el problema que es deriva del fet que les imatges mentals dels individus no 
es corresponen automàticament amb el món exterior. És en aquest punt en el qual fa una 
aportació que considerem clau: defensa que la realitat és una construcció social. 
Argumenta que la relació entre individus i realitat no és ni espontània ni es dona per 
descomptada, sinó que l’accés a la informació o l’elaboració de les imatges mentals que 
creen les opinions és un procés de construcció de la realitat en què entren en joc 
múltiples factors com la censura, les barreres materials i socials, etc. Per això proposa 
que l’opinió pública ha de ser estudiada, investigada i problematitzada. I també aposta 
per una una redefinició de la relació entre govern i ciutadans per mitjà de la mediació 
d’un grup d’experts, uns analistes socials competents que han d’ajudar a evitar el 
partidisme (GROSSI, 2007, pàg. 52-53). 

Davant la impossibilitat de l’individu d’accedir en primera persona a tota la realitat que 
l’envolta, són els mitjans de masses els que realitzen aquesta tasca. En fer-ho, 
tradueixen aquesta realitat per tal que la població la pugui entendre i, precisament, és 
això el que converteix els media en uns constructors socials de la realitat. Lippmann 
situa el periodisme com a mitjancer entre els fets i els públics, entre la realitat i la 
societat. En aquesta línia, una de les idees de Lippmann que més ens fa pensar en el 
paper social dels mitjans de comunicació és quan es refereix a la necessitat d’utilitzar 
mapes per situar-nos en l’entorn en què vivim: “ens veiem en la necessitat de reconstruir 
l’entorn real en models més assequibles per tal de poder gestionar-lo. Podria dir-se que 
aquests models són com mapes que ens guien per mitjà del món” (LIPPMANN, 2003, 
pàg. 33). 

Quan Lippman va escriure l’obra Public Opinion l’escenari comunicatiu estava dominat 
per la premsa escrita i la ràdio. Avui, gairebé un segle després, hi predomina 
l’audiovisual i internet, però la seva tesi continua sent vàlida. Els mitjans són la brúixola 
per a bona part de la població a l’hora no només d’informar-se, sinó també d’orientar-
se. Ara bé, aquest paper de mitjancer no es pot fer de qualsevol manera, sinó que 
Lippmann reclama que el periodisme aporti informació contrastada i que, per tant, 
diferenciï clarament les informacions de les opinions i la propaganda. 
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5.1.2 Jürgen Habermas 

El filòsof i sociòleg alemany Jürgen Habermas6 va un pas més enllà que Lippmann. 
Emfasitza amb força el poder emancipador de l’opinió pública i per això considera que 
la discussió pública és l’única possibilitat d’arribar a consensos i superar conflictes 
socials. En essència, Habermas defensa el següent postulat: 

“La discussió pública com l’única possibilitat de superar els conflictes socials, gràcies a 
la recerca de consensos que permetin l’acord i la cooperació tot i els dissensos. (...) 
L’espai públic es presenta com el lloc de sorgiment de l’opinió pública, que pot ser 
manipulada i deformada, però que constitueix l’eix de la cohesió social, de la 
construcció i legitimació (o deslegitimació) política.” (BOLADERAS, 2001, pàg. 26) 

El paper clau que Habermas dona a la discussió pública fa que creï el concepte de 
“democràcia deliberativa”. Argumenta que la democràcia és democràcia en tant que 
debat públic entre els públics opinants. Així, “l’objectiu de les dinàmiques de l’opinió 
és doble: emancipador per als subjectes socials cridats a participar i crític respecte al 
poder polític o a l’Estat” (GROSSI, 2007, pàg. 57).7 Per Habermas és imprescindible 
l’existència d’un espai públic que permeti una discussió racional i profunda. Això és el 
que farà que les opinions que se’n derivin estiguin ben fonamentades i que, per tant, 
siguin de qualitat.  

Tanmateix, aquesta perspectiva de l’opinió pública ha estat àmpliament criticada. De 
fet, el mateix Habermas explica que arran de la irrupció del capitalisme, el procés 
d’elaboració de l’opinió pública s’allunya d’aquest model ideal, i la deliberació deixa de 
ser el pal de paller. Precisament, per a la nostra recerca ens interessa no tant el model 
original –referent a l’espai públic burgès dels segles XVIII i principis del XIX–, sinó la 
seva evolució a partir de finals del segle XIX, que s’aproxima a les societats 
democràtiques occidentals actuals. Són unes societats en què la deliberació racional ha 
estat progressivament substituïda per una comunicació amb finalitat estratègica –pròpia 
del màrqueting, la publicitat i les relacions públiques– cosa que, segons Habermas, ha 
aigualit l’essència emancipadora i crítica de l’opinió pública genuïna. Això ens fa 
pensar en les recerques que han evidenciat que aquelles organitzacions –empreses, 
partits polítics, ONG, etc.– que disposen d’un gabinet de premsa o de relacions 
públiques tenen un impacte més elevat en els mitjans de comunicació i, per tant, en 
l’esfera pública que aquelles que no en tenen. 

                                                
6 Representant de la segona generació de l’Escola de Frankfurt, Habermas (1929) és considerat un 

dels principals pensadors contemporanis. És l’autor de l’anomenada Teoria de l’Acció 
Comunicativa (TAC), que va elaborar durant les dècades de 1970 i 1980, i en què analitza la 
racionalitat social i atorga un paper clau a la racionalitat comunicativa. 

7 Estudis posteriors a Habermas han demostrat que la democràcia deliberativa millora el consens i la 
resolució pacífica de conflictes, fomenta la tolerància i fa els ciutadans més informats, 
compromesos i actius (MENDELBERG i OLESKE, 2000; PRICE et al., 2002). 
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Habermas alerta que en les societats democràtiques actuals la ciutadana és més propensa 
a ser influïda per aquests missatges interessats i partidaris, ja siguin comercials o 
polítics. En el cas dels missatges polítics, els relats racionalment argumentats són 
progressivament arraconats per d’altres construïts amb les eines de la propaganda 
manipuladora. Això –el fet que l’opinió pública pugui ser manipulada i deformada– 
permet establir certa connexió amb el concepte d’esterotip de Lippmann. 

Sigui com sigui, l’escenari descrit per Habermas s’acaba traslladant als mitjans de 
comunicació, cada cop més dependents de partits polítics, governs i grups empresarials. 
Tot plegat conforma una esfera pública en què el debat ha perdut la dimensió pública i 
democràtica i ha estat institucionalitzada. Hi predomina un públic que s’aproxima més a 
un consumidor, en aquest cas de cultura i d’informació, que no un públic crític. És un 
públic passiu, que es limita a mirar allò que li ofereixen com si fos un simple espectador 
i que conforma una opinió pública que Habermas denomina “no pública”: 

“Una opinió pública indirectament determinada no només està mancada d’autonomia, 
sinó de racionalitat com a tal. La satisfacció dels motius descoberts en àmplies capes de 
la població no significa per si mateix cap garantia que això es correspongui amb els 
interessos objectius d’aquestes capes.” (HABERMAS, 2002, pàg. 244) 

Aquest tipus de comunicació manipuladora, partidària, interessada i no racionalment 
argumentada té cada dia més pes en les mitjans de comunicació. Ara bé, malgrat tot, 
Habermas considera que al costat d’aquesta opinió no pública encara n’existeix una 
altra de més propera a l’ideal que ell mateix dibuixa, és una opinió pública més 
deliberativa, crítica i emancipadora. Possiblement és minoritària, però existeix. Això és 
gràcies al fet que continuen havent-hi ciutadans actius, en contraposició a les masses 
passives i indiferenciades (PONT I BERRIO, 2015). 

5.1.3 Elisabeth Noelle-Neumann 

La politòloga alemanya Elisabeth Noelle-Neumann8 planteja una opinió pública 
conformista, allunyada del poder emancipador que li atorga Habermas. Argumenta que 
els humans, per por de l’aïllament, silencien les seves opinions, cosa que fa que l’opinió 
pública es converteixi en una manera d’alinear-se amb les orientacions majoritàries i, a 
la vegada, deixi de tenir un rol essencialment polític. L’aproximació que Noelle-
Neumann fa de l’opinió pública gira al voltant del concepte “espiral del silenci” que, de 
fet, dona nom a la teoria que construeix en aquest àmbit. 

                                                
8 L’obra clau de Noelle-Neumann (1916-2010) és The Spiral of Silence. Public opinion – Our social 

Skin. Publicada per primer cop el 1984, és fruit de la investigació de les dinàmiques d’opinió a 
Alemanya durant més de 20 anys. Inclou una part teòrica, però també una d’empírica, que és poc 
habitual en el context acadèmic del moment (GROSSI, 2007, pàg. 64). Aquest llibre recull la 
teoria coneguda com “espiral del silenci,” formulada per primer cop per la mateixa autora el 1974 
en un article titulat The spiral of silence: A theory of public opinion.  
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Aquesta autora parteix de la premissa sociopsicològica que els humans volen ser 
acceptats pel seu entorn i reconèixer-se en una comunitat, ja que això els gratifica, un 
aspecte clau a l’hora de definir i exposar les seves opinions. Plantejar aquest paradigma 
“implica afirmar que les persones observen el seu medi social; que es fixen en què 
pensen sobre elles i són conscients de les tendències canviants; que registren quines 
opinions estan guanyant terreny i quines es convertiran en dominants” (NOELLE-
NEUMANN, 1995, pàg. 27). A l’hora d’expressar una opinió, allò rellevant per a 
l’individu que la difon no és la seva exactitud o validesa, sinó fins a quin punt s’adequa 
al seu context social i li permet ser acceptat, reconèixer-se en una comunitat i, 
finalment, evitar l’aïllament. Grossi (2007) resumeix el paradigma de Noelle-Neumann 
d’aquesta manera: 

 “La pressió a la conformitat (i, per tant, la por a estar en desacord, en minoria) actua 
com un fort vincle social que obliga els individus discrepants a dues úniques 
alternatives: ‘pujar al carro del guanyador’, acceptant compartir les orientacions i les 
eleccions dominants, o callar i tancar-se en el silenci per salvar el propi self social.” 
(GROSSI, 2007, pàg. 65-66) 

Noelle-Neumann (1995) planteja la seva teoria de manera molt didàctica i, de fet, 
assegura que la hipòtesi de l’espiral del silenci l’hi va suggerir l’agitació estudiantil de 
l’Alemanya de finals de 1960 i principis de 1970. Una estudiant de la seva universitat 
que portava un pin dels cristianodemòcrates va haver de treure-se’l a les poques hores 
per la forta pressió social que va rebre dels adversaris polítics, els socialdemòcrates. 
Noelle-Neumann, parlant del cas d’aquesta estudiant, explica el procés de formació de 
l’espiral del silenci: 

 “Aquesta mateixa inhibició va fer que l’opinió que rebia suport explícit semblés més 
forta del que era realment, i l’altra opinió, més dèbil. Les observacions fetes en un i altre 
context es van estendre a altres i van incitar la gent a proclamar les seves opinions o a 
‘empassar-se-les’ i mantenir el silenci fins que, en un procés en espiral, un punt de vista 
va arribar a dominar l’escena pública i l’altre va desaparèixer de la consciència pública 
en emmudir els seus partidaris. Aquest és el procés que podem qualificar com ‘espiral 
del silenci’.” (NOELLE-NEUMANN, 1995, pàg. 22).9 

Noelle-Neumann (1995, pàg. 80-81) conclou que “la societat exigeix una ràpida 
conformitat al voltant de les qüestions que estan experimentant canvis. Ho ha de fer per 
mantenir un grau suficient d’unitat que li permeti mantenir-se integrada”. Així, el 
paradigma d’opinió pública plantejat per Noelle-Neumann implica conformisme i 
consens, i genera dubtes sobre el seu rol en les societats democràtiques ja que “no 
assigna a l’opinió pública algun rol polític, social o cultural que no sigui el del 

                                                
9 La curiositat és que la noia en qüestió no es considerava cristianodemòcrata, sinó que simplement 

es va posar el seu pin per veure què succeïa. 
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manteniment de l’statu quo, de l’alineament a les orientacions majoritàries (reals o 
presumptes) i de la difusió d’un ‘control social’ no imposat des de dalt, sinó interioritzat 
i reclamat des de baix per part de cada individu” (GROSSI, 2007, pàg. 66). 

Més enllà de l’aportació de la teoria de l’espiral del silenci, Noelle-Neumann també 
introdueix un altre element especialment rellevant en les dinàmiques d’opinió pública 
de la societat actual. Es tracta del concepte de clima d’opinió.10 De manera operativa, el 
podem definir com una tendència mainstream que decanta posicions cap a una 
determinada opció amb l’objectiu de donar estabilitat al sistema. La creació d’un clima 
d’opinió pivota sobre dos eixos: les vivències individuals (àmbit social) i el paper dels 
mitjans de comunicació (àmbit mediàtic). De fet, la seva presència es dona sobretot en 
contextos altament mediatitzats i simbòlicament. En l’àmbit electoral, el clima d’opinió 
provoca un desplaçament des del partit que es considera que perdrà unes eleccions al 
partit que socialment es percep com a futur guanyador, un desplaçament que no es 
produeix per les intencions de vot, sinó per la previsió de quin serà el resultat final 
(GROSSI, 2007, pàg. 65-67). Noelle-Neumann argumenta l’existència del clima d’opinió 
de la següent manera: 

 “El clima rodeja totalment l’individu des de l’exterior. L’individu no pot escapar-ne. 
Però simultàniament està dins de nosaltres, exercint la màxima influència sobre la 
nostra sensació de benestar. L’espiral del silenci és una reacció davant els canvis de 
clima d’opinió. L’expressió ‘clima d’opinió’ representa millor que el concepte ‘opinió 
pública’ la idea d’una distribució de freqüències, d’una força relativa de les diverses 
tendències contradictòries.” (NOELLE-NEUMANN, 1995, pàg. 108) 

Per tant, Noelle-Neumann considera que no és possible comprendre totalment l’opinió 
pública si no s’analitzen les estimacions subjectives del clima d’opinió. Això es pot fer 
“preguntant a les persones, a més de les seves pròpies opinions, què suposen que altres 
persones o grups pensen sobre qüestions específiques, quina creuen que serà la 
tendència futura de l’opinió pública, o quina part finalment guanyarà” (PRICE, 1994, 
pàg. 93-94). 

Anteriorment s’ha apuntat que el clima d’opinió és mainstream, però tanmateix pot 
canviar, és modificable. L’explicació d’aquest canvi es troba en el concepte ‘clima 
doble d’opinió’, un fenomen que la mateixa Noelle-Neumann (1995, pàg. 220) qualifica 
de “fascinant”, i que “només es produeix quan el clima d’opinió entre la gent i el 
predominant entre els periodistes dels mitjans són diferents”. Per tant, en el clima 
d’opinió, l’opinió dels individus coincideix amb la dels mitjans de comunicació. En 
canvi, en el clima doble d’opinió, les percepcions d’uns i altres no coincideixen i, per 
tant, existeixen dos climes: el percebut per la població i el representat pels mitjans. 

                                                
10 De fet, com admet la mateixa Noelle-Neumann (1995, pàg. 108), el creador d’aquest concepte va 

ser el filòsof anglès Joseph Glanvill, que el va incloure en un dels seus textos l’any 1661. 
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Justament, referint-se als mitjans de comunicació Noelle-Neumann introdueix el 
concepte “funció d’articulació”. Alerta, tal com ja apuntava Lippmann (2003), que la 
capacitat de les persones d’accedir a allò que succeeix al seu entorn és limitada i que 
són els mitjans els que fan la funció d’apropar-los tot allò que succeeix al món i al qual 
no tenen accés directe. En assumir aquest rol, els mitjans delimiten allò que és 
acceptable per la societat, indiquen quines opinions i comportaments són permesos i 
quins no. D’aquesta manera tendeixen a donar validesa i legitimar una determinada 
opinió pública respecte a un tema o conflicte. 

En paraules de Noelle-Neumann (1995, pàg. 226), “els mitjans subministren a la gent 
les paraules i les frases que poden utilitzar per defensar un punt de vista. Si la gent no 
troba expressions habituals, repetides amb freqüència, en favor del seu punt de vista, 
cau en el silenci; es torna muda” (NOELLE-NEUMANN, 1995, pàg. 226). Aprofundint en 
aquesta idea Alonso (2014, pàg. 170) argumenta que “els mitjans de comunicació 
subministren als individus l’accés compartit al pensament dominant, amb l’objectiu que 
aquests puguin adoptar-lo com a eina per a encaixar amb més facilitat en el sistema i no 
patir el risc de l’exclusió”. 

5.1.4 Niklas Luhmann 

El sociòleg alemany Niklas Luhmann11 proposa un paradigma força diferent als 
anteriors, fet des d’una perspectiva funcionalista. Davant la complexitat de la societat 
contemporània, presenta l’opinió pública com un instrument per ordenar i 
institucionalitzar la realitat per mitjà de la selecció de temes: 

 “Si tenim un sistema amb un nombre creixent d’elements, cada vegada és més difícil 
interrelacionar cada element amb tots els altres. El nombre de relacions possible esdevé 
massa gran respecte a la capacitat dels elements per establir relacions (...). La 
complexitat imposa selecció. Un sistema complex sorgeix per selecció (...). Si un 
sistema ha de seleccionar les seves relacions, és difícil predir quines relacions 
seleccionarà (...). La complexitat del sistema, des d’aquesta perspectiva és una mesura 
de la falta d’informació.” (LUHMANN, 1998, pàg. 26-27) 

I enmig d’aquesta complexitat, quin paper juguen els mitjans de comunicació? En les 
societats contemporànies “funcionen tot un conjunt de mediacions destinades a poder 
mantenir les relacions humanes malgrat el nombre, les distàncies i l’especialització que 
s’hi dona. Una de les més importats són els mitjans de comunicació, els quals 
afavoreixen la interrelació dels diferents individus, grups i institucions” (BERRIO, 1989, 
pàg. 155). En aquest sentit, la funció de selecció de la qual parla Luhmann (1998) la fan 

                                                
11Niklas Luhmann (1927-1998) és un sociòleg alemany que treballa des de l’òptica funcionalista i de 

la teoria dels sistemes. És el creador del corrent sociològic anomenat funcionalisme sistèmic, que 
ha tingut una difusió notable des de finals del segle XX (PONT i BERRIO, 2015, pàg. 116). Va 
centrar el seu estudi en les societats occidentals avançades del segle XX. 
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els mitjans de comunicació i, per extensió, l’opinió pública. Per tant, es tracta d’una 
opinió pública funcional i la seva funció és reduir la complexitat social. L’opinió 
pública redueix la infinitud d’opcions possibles de la societat contemporània donant 
visibilitat només a algunes d’elles.  

En aquesta línia, “l’opinió pública no és expressió d’una subjectivitat individual que es 
torna general gràcies a la discussió racional i a la conquesta del consens, sinó que és una 
modalitat comunicativa que serveix per reduir la incertesa, ordenar operacions 
selectives i institucionalitzar públicament allò que és sistèmicament compatible” 
(GROSSI, 2007, pàg. 61). Per tant, en la societat complexa “l’opinió pública és el resultat 
de la comunicació pública organitzada primàriament pel sistema polític i 
instrumentalitzada pels mitjans de comunicació, que són les mediacions socials 
pertinents” (BERRIO, 1989, pàg. 158). 

A la pràctica, segons Luhmann, la reducció de la complexitat es fa per mitjà dels temes 
inclosos en l’opinió pública –un aspecte que permet establir punts de connexió amb les 
teories de l’agenda-setting i la tematització–. Son els mitjans de comunicació els que 
filtren quins temes entren en l’opinió pública i això és el que fa que siguin els temes els 
que orientin l’opinió i no a l’inrevés. Ara bé, els temes no serveixen directament per 
determinar el contingut de les opinions sinó, sobretot, per captar l’atenció (LUHMANN, 
1990, pàg. 100). És a dir, els temes orienten la formació de les opinions, però no les 
determinen de manera causal. Dit d’una altra manera, “per mitjà de la comunicació 
social es pot determinar sobre quins temes pensaran les audiències i fins i tot com els 
jerarquitzaran, però no què en pensaran” (BERRIO, 1989, pàg. 160). En definitiva, el 
paradigma de Luhmann planteja el següent: 

 “L’opinió pública no pot ser considerada només com un fenomen políticament 
rellevant, sinó com una estructura temàtica de la comunicació pública; en altres 
paraules, no ha de ser concebuda causalment com efecte produït i contínuament operant, 
sinó des d’una perspectiva funcional, com instrument auxiliar de selecció en un mode 
contingent” (LUHMANN, 1990, pàg. 87). 

D’aquesta visió d’opinió pública, Luhmann n’extreu dues conclusions: l’opinió pública 
no neix des de baix, sinó que depèn dels temes presentats a l’opinió pública; l’esfera 
pública no és l’àmbit emancipador de la societat civil sinó simplement un subsistema 
polític (GROSSI, 2007). 

Per tancar el capítol dedicat a l’opinió pública, dues constatacions sobre les quals 
existeix un ampli consens científic: l’opinió pública és més que la suma d’opinions 
individuals o una espècie de mitjana de les opinions dels individus, i l’opinió pública no 
és només el resultat de les opinions majoritàries existents a la població, sinó que en la 
seva formació hi juga un paper determinant un sistema de forces i interessos en què 
intervenen les opinions constituïdes, mobilitzades i determinats grups de pressió 
(BOURDIEU, 2000a). Un clar exemple d’aquestes dues constatacions és l’anomenat 
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clima d’opinió de Noelle-Neumann, que evidencia que l’opinió pública és un procés 
col·lectiu i complex. De fet, Bourdieu (2000a) partint d’aquestes dues constatacions i 
amb una àmplia argumentació arriba a assegurar que “l’opinió pública no existeix”, 
però per ser exactes el que Bourdieu afirma és que si l’opinió pública es redueix només 
als resultats dels sondejos d’opinió, aleshores no es pot admetre la seva existència.  

En aquest sentit, entenem l’opinió pública com un ens multidimensional i canviant, que 
no es limita a una sola aproximació teòrica. Com hem observat, no existeix una única 
definició del concepte d’opinió pública, sinó que aquesta té múltiples dimensions i 
depèn de diversos agents. En línia amb el que defensa Crespi (2000) l’opinió pública és 
un procés en què hi intervenen les opinions individuals, les opinions col·lectives, les 
institucions –entre les quals podem destacar els governs i partits polítics– i els mitjans 
de comunicació. En paraules seves, “l’opinió pública no s’entén merament com una 
suma d’opinions, sinó que es un procés en evolució constant imprevisible” (CRESPI, 
2000, pàg. 30). 

5.2 Concepte d’esfera pública 
El concepte d’esfera pública està estretament interrelacionat amb el d’opinió pública i, 
de fet, es pot afirmar que són complementaris. Sense anar més lluny, el context històric 
en què van néixer un i altre –exposat anteriorment– és compartit. Per tot plegat, la 
frontera que els separa és difusa. Sigui com sigui, de manera operativa, es pot definir 
l’esfera pública com el fòrum o espai on es discuteixen els afers públics i es controlen 
les institucions i organitzacions amb poder sobre aquests afers. Es tracta d’un fòrum 
abstracte que està integrat, entre d’altres, per institucions públiques, mitjans de 
comunicació i institucions privades amb impacte sobre els afers públics. 

A banda d’aquesta definició genèrica, per a aquesta recerca també és útil una altra 
conceptualització operativa feta des d’una perspectiva contemporània i directament 
relacionada amb els mitjans de comunicació. És la que proposa Koopmans: 

 “L’esfera pública és un espai comunicatiu acotat en què una varietat d’organitzacions, 
grups i individus competeixen pels escassos recursos d’atenció pública i legitimitat. 
Tenint en compte que l’espai comunicatiu disponible és molt restringit, només 
s’inclourà en aquest espai una petita proporció dels missatges que volen entrar-hi 
(visibilitat), dels quals només alguns aconseguiran la reacció d’altres actors 
(ressonància), i d’aquests al seu torn només alguns aconseguiran l’estatus de legitimitat” 
(KOOPMANS, 2004, pàg. 377). 

A partir d’aquestes dues definicions es constata que el concepte d’esfera pública és una 
eina útil per analitzar les relacions de poder i els processos de comunicació que es 
produeixen en qualsevol societat. Habermas (1989) traça una àmplia evolució històrica 
de l’esfera pública. Planteja una concepció d’esfera o espai d’opinió pública basat en 
una xarxa de comunicació de continguts i no sotmès a una determinada organització. En 
aquesta línia, la defineix de la següent manera: 
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 “L’esfera o l’espai de la opinió pública no pot entendre’s com institució i, certament, 
tampoc com organització; no és un entramat de normes amb diferenciació de 
competència i de rols, amb regulació de les condicions de pertinença, etc.; tampoc 
representa un sistema; permet, certament, traçats interns de límits, però es caracteritza 
per horitzons oberts, porosos i desplaçables cap a l’exterior. L’espai de l’opinió pública, 
com millor pot descriure’s, és com una xarxa per a la comunicació de continguts i presa 
de posicions, és a dir, d’opinions, i en ell els fluxos de comunicació queden filtrats i 
sintetitzats de tal manera que es condensen en opinions públiques formulades entorn a 
temes específics.” (HABERMAS, 1998, pàg. 440) 

Habermas (1989) fa una radiografia del que anomena esfera pública burgesa i que situa 
històricament en els segles XVII i XVIII, en el context de la Il·lustració. El protagonista 
d’aquesta esfera pública és el públic en qualitat de dipositari de l’opinió pública. Es 
tracta d’una esfera pública accessible, on es discuteixen temes i regles d’interès 
col·lectiu. Aquesta esfera pública liberal-burgesa entrarà en declivi amb el sistema 
capitalista i la societat de masses, sobretot al llarg del segle XX, i es convertirà en una 
esfera pública en què el protagonista no és l’individu, sinó grups socials i associacions 
amb interessos privats. En l’àmbit mediàtic, això es tradueix en uns periodistes 
sotmesos als interessos econòmics del propietari del mitjà on treballa. 

En la mateixa línia que Habermas, Berrio (1990) defensa que amb la societat capitalista 
l’esfera pública es transforma. Es deixa enrere el sistema productiu liberal-burgès 
constituït per unitats petites i es trenca l’equilibri existent, passant a una economia de 
mercat en què la dimensió de les empreses cada vegada augmenta més. En aquest 
context, l’Estat va haver de “prendre mesures planificadores per harmonitzar els 
diferents interessos que existeixen a la societat amb la finalitat de possibilitar el bon 
funcionament i l’estabilitat del sistema productiu” (BERRIO, 1990, pàg. 163-164). Per 
tant, l’Estat va envair un terreny que, segons el model liberal-burgès primitiu, no li 
corresponia. 

Aquest paradigma habermasià d’esfera pública ha estat criticat per massa pessimista per 
diversos acadèmics. Tot i això, hi ha un ampli consens que amb el desenvolupament de 
la societat de masses i l’economia capitalista, l’esfera pública o espai públic és més 
complex i diferent del que ho era en la primera modernitat (GROSSI, 2007, pàg. 37). 

És oportú deixar clar que l’esfera pública no és una entitat preexistent que actua de 
manera autònoma, sinó un espai en permanent formació. De fet, des d’un punt de vista 
teòric, en les societats avançades actuals, per al sorgiment d’una esfera pública són 
necessàries tres condicions: l’existència d’una identitat comuna entre els individus que 
conformaran aquesta esfera pública, un substrat polític compartit, i un espai 
comunicatiu comú (ERIKSEN, 2005). Un exemple actual de procés de creació d’una 
esfera pública és el de la Unió Europea. 

En línia amb el que ja s’ha apuntat per a l’opinió pública, quatre actors principals 
participen en l’esfera pública: el públic (opinions individuals i col·lectives), les 
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institucions i els mitjans de comunicació. Focalitzant l’atenció en els mitjans, en les 
societats avançades ni la democràcia ni el sorgiment de la mateixa esfera pública 
estarien garantides sense el desenvolupament de la comunicació mediada, és a dir la 
introducció dels mitjans de comunicació (PRICE, 1994). En aquest sentit, una de les 
funcions que realitzen els mitjans de comunicació és la de vigilància12 per a les seves 
audiències (LASSWELL, 1948). Per mitjà d’aquesta funció, els periodistes “intenten 
alertar el públic dels problemes. (...) Fent això, els reporters proporcionen el principal 
mecanisme per permetre a un públic atent seguir l’entorn polític” (PRICE, 1994, pàg. 
108). En altres paraules, els mitjans de comunicació proporcionen la informació que els 
ciutadans necessiten per governar-se a si mateixos i controlar el poder. Això, a la 
pràctica, els converteix en àrbitres del que succeeix a l’esfera pública i els atorga el 
poder d’actuar com a gatekeepers o seleccionadors de notícies i relats. De fet, però, no 
només són àrbitres de l’esfera pública i l’opinió pública, sinó que també en són 
jugadors. I és que també tenen els seus propis interessos d’influenciar l’opinió pública.13 

5.3 Partidisme mediàtic 
A banda de les concepcions d’opinió pública i esfera pública presentades, també volem 
posar en relleu un fenomen actual vinculat a aquests dos conceptes i als mitjans de 
comunicació. Fa referència a la polarització ideològica dels mitjans i, en concret, a la 
polarització de la informació política. És un procés que s’ha constatat especialment des 
d’inicis de la dècada del 2000 (Columbia Journalism Review, 2004) i que evidencia un 
augment de la confrontació política, que es tradueix en l’anomenat partidisme mediàtic 
(ARCENEAUX et al., 2012; COE et al., 2008, iYENGAR I HAHN, 2009; RODRÍGUEZ-
CASTROMIL, RODRÍGUEZ, 2011; RODRÍGUEZ et al., 2012). 

Als Estats Units, el desenvolupament de la televisió per cable i la fragmentació 
d’audiències han posat de manifest l’augment d’aquest partidisme informatiu en 
cadenes com Fox News i CNN, i s’ha detectat que l’audiència es decanta per informar-
se per mitjà de mitjans amb què comparteixen punt de vista ideològic, una tendència 
amb especial impacte entre els ciutadans més partiditzats (ARCENEAUX et al., 2012; COE 
et al., 2008, iYENGAR, HAHN, 2009). Més enllà dels Estats Units, a Espanya l’anomenat 
partidisme mediàtic és un fenomen amb una llarga tradició. De fet, embranca 
directament amb el que Hallin i Mancini (2004) han anomenat model pluralista 
polaritzat. Els països dominats per aquest model periodístic –com és el cas d’Espanya– 
es caracteritzen per un alineament ideològic entre mitjans de comunicació i 
determinades tendències polítiques. 

En el seu reconegut estudi, aquests autors defineixen el model pluralista polaritzat com 
un àmbit en què els partits polítics tenen una forta influència sobre els mitjans i l’opinió 

                                                
12 En anglès, watchdog principle. 
13 El paper dels mitjans de comunicació com a influenciadors de l’opinió pública i, de fet, com a 

constructors de la realitat s’exposa en l’apartat 5.4. 
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pública, fet que genera una premsa altament polititzada, partidista i sovint amb una 
autonomia limitada. En aquest sentit, actors polítics i econòmics utilitzen els mèdia en 
benefici dels seus interessos: “una de les característiques principals de la regió 
mediterrània és l’ús dels mitjans de comunicació per part de diversos actors com a eines 
per intervenir en el mon polític” (HALLIN I MANCINI, 2004, pàg. 117). A banda 
d’Espanya, també formen part d’aquest model Itàlia, Portugal, Grècia i, en menor 
mesura, França.  

El model pluralista polaritzat és propi de països amb una democratització tardana i un 
intervencionisme elevat de l’estat, que s’allunya dels altres dos grans models 
periodístics definits per Hallin i Mancini: el “democràtic corporativista”, propi del nord 
i del centre d’Europa, i el “liberal”, atribuït als països anglosaxons, com Estats Units o 
la Gran Bretanya. Es basen de manera més accentuada en el pluralisme, la neutralitat i 
la funció de gos guardià o watchdog que tradicionalment s’ha atribuït a la premsa de 
prestigi. 

Antón Rodríguez-Castromil i Raquel Rodríguez han investigat l’aplicació concreta del 
model pluralista polaritzat a Espanya. En un dels seus treballs exposen el següent sobre 
el sistema espanyol de mitjans de comunicació: 

 “L’Estat ha estat un dels actors clau en el sistema de pluralisme polaritzat, ja que no 
només ha creat un important conglomerat de mitjans de comunicació públic que han 
estat utilitzats com a potentíssimes plataformes de promoció política, sinó també perquè 
la concessió de llicències a operadors privats ha estat realitzada seguint criteris 
partidistes. L’exemple espanyol és paradigmàtic en aquest sentit.” (RODRÍGUEZ-
CASTROMIL i RODRÍGUEZ, 2011, pàg. 52). 

Seguint amb els mitjans de comunicació espanyols, són múltiples els estudis que 
constaten l’existència d’un alineament ideològic entre mitjans i partits polítics o 
tendències polítiques. A continuació se n’exposen diversos que s’han centrat en els 
mateixos diaris de la nostra recerca. Comencem pels editats a Madrid: a grans trets, El 
País es vincula a posicions del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), mentre que El 
Mundo i ABC ho fan a posicions del Partit Popular (PP). 

En una recerca sobre les eleccions generals espanyoles de l’any 2000, Sádaba i Vara 
(2003) analitzen la presència mediàtica del PP i el PSOE. Les dades revelen que el PP i 
els seus arguments tenen més visibilitat a El Mundo, mentre que el PSOE aconsegueix 
aquesta sobreexposició a El País. D’altra banda, Vázquez (2006) estudia com el 
periodisme de declaracions es manifesta en aquests tres diaris editats a Madrid durant el 
mes de maig de 2004. Conclou que hi ha una evident ideologització de la premsa 
espanyola i que de la lectura d’aquests tres rotatius se’n pot inferir que El Mundo i ABC 
s’inclinen cap a posicions conservadores i que El País s’escora cap a posicions 
socialistes.  
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En una altra recerca –aquesta sobre les eleccions europees de 2009– Rodríguez et al. 
(2012) arriben a la conclusió que el tractament informatiu dels dos principals diaris 
espanyols –El País i El Mundo– evidencia un esperit de confrontació general, 
partidisme mediàtic, i polarització dels mitjans. En la mateixa línia, Rodríguez i 
Rodríguez-Castromil (2010) en un estudi sobre els enquadraments dels principals temes 
de l’agenda pública espanyola durant la legislatura 2004-2008 argumenten que a 
Espanya els mitjans de comunicació exerceixen una lluita partidista i que adopten 
funcions polítiques estratègiques. A la vegada, afirmen que els enquadraments de El 
País tendeixen a ajustar-se a les posicions defensades pel PSOE i que els de El Mundo i 
ABC ho fan amb les del PP. Aquests dos mateixos autors (RODRÍGUEZ-CASTROMIL i 
RODRÍGUEZ, 2011) en una recerca sobre el tractament informatiu de diversos mitjans 
espanyols al voltant del terrorisme d’ETA –durant els anys 2006 i 2007– plantegen 
l’existència d’una íntima relació entre diaris i partits polítics. Per norma general, 
conclouen, els enquadraments d’El Mundo i ABC coincideixen amb els del PP i els d’El 
País amb els del PSOE. 

Precisament, en aquest punt és oportú constatar que en els darrers anys El País hauria 
virat cap a posicions més properes al liberalisme, allunyat-se del PSOE. Encara existeix 
una escassa literatura sobre aquesta deriva, però De Pablos (2008) ja recull les crítiques 
per una suposada “derechización” d’aquest diari. En aquesta línia, Rusiñol (2013) 
considera que El País s’ha escorat cap al liberalisme i alerta que ha passat a ser 
controlat pel sector bancari i financer, un fet que també remarca Vallejo (2016).  

Pel que fa als tres diaris de la mostra d’aquesta tesi editats a Barcelona –La Vanguardia, 
El Periódico i El Punt Avui– es centren en dues recerques. Una és la de Giró (2002) –
que estudia com un seguit de diaris espanyols participen en els processos de construcció 
nacional en el període 1977-1996– i l’altra és la de Ponsa (2014), que analitza com els 
missatges dels think tanks dels principals partits polítics catalans impacten en 
determinats diaris en el període 2010-2012. Sobre La Vanguardia, Giró (2002) conclou 
que es tracta d’un diari conservador, defensor de l’estabilitat i proper a Convergència i 
Unió (CiU). Ponsa (2014) corrobora la proximitat ideològica d’aquest diari amb CiU. 

En referència a El Periódico, segons Giró (2002) és un diari d’esquerra moderada, 
proper a les tesis del PSOE i el Partit Socialista de Catalunya (PSC) i contrari a la dreta 
espanyola i, en menor mesura, també a CiU. Ponsa (2014) també destaca el perfil 
progressista de El Periódico i la seva proximitat al PSC, mentre que Vázquez (2006) diu 
que s’hi registra una inclinació cap al PSOE. 

Finalment, pel que fa a El Punt Avui, Ponsa (2014) l’ubica com a proper a Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) però sobretot a CiU. De la seva banda, Giró (2002) 
analitza el diari Avui, un dels dos rotatius que juntament amb El Punt van formar El 



 

 
25 

Punt Avui l’any 2011. Conclou que l’Avui és un diari moderat i defensor de les 
posicions de CiU, però sobretot de les de Jordi Pujol, el seu líder històric.14 

5.4 Concepte de legitimitat 
El concepte de legitimitat inclou diversos usos, que es mouen entre una concepció 
jurídica (legalitat), una de politològica (legitimitat democràtica) i una de sociològica 
(construcció social de la realitat). La perspectiva que s’aplica en aquest projecte 
d’investigació, com es detalla a continuació, és principalment la sociològica, que és la 
que dona un protagonisme social i cognitiu més rellevant als mitjans de comunicació. 

El concepte i la idea de legitimitat esdevenen un aspecte rellevant de la teoria política a 
principis del segle XX amb Max Weber,15 que és el seu principal impulsor juntament 
amb Carl Schmitt i Guglielmo Ferrero (BERGER i LUCKMANN, 2011, pàg. 119; LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, 2009, pàg. 158). Weber (1984, pàg. 170) vincula el concepte de legitimitat 
amb el de dominació, que defineix com “la probabilitat de trobar obediència dins d’un 
grup determinat per a mandats específics”. I afegeix que l’organisme que ostenta la 
màxima dominació és l’Estat. Precisament, la relació entre les idees de dominació i 
legitimitat també és present en d’altres autors. El filòsof Louis Althusser (1974, pàg. 28) 
es refereix a la dominació que exerceix l’Estat i enumera un seguit d’institucions –a les 
que qualifica d’aparells ideològics de l’Estat– que tenen la funció de legitimar i 
mantenir les formes de poder i les relacions de producció existents. Aquests aparells són 
el religiós, l’escolar, el familiar, el jurídic, el polític, el sindical, el cultural i el 
d’informació (en referència als mitjans de comunicació).  

En una línia similar, Antonio Gramsci fa una anàlisi del poder hegemònic en què 
remarca que l’hegemonia no només se sustenta sobre els modes de producció, sinó 
també sobre les institucions religioses, el sistema educatiu i els mitjans de comunicació. 
És per mitjà del control d’aquestes institucions que la classe dominant desplega un 
projecte cultural i moral que li permet legitimar i imposar una determinada concepció 
del món i exercir un “domini intel·lectual” sobre les classes dominades. Per això, 
segons Gramsci (1992, pàg. 415) “l’Estat es concep, sens dubte, com un organisme 
propi d’un grup, destinat a crear les condicions favorables a la màxima expansió 
d’aquest grup”. Això acaba creant un “bloc hegemònic” en què conflueixen totes les 
classes socials entorn al projecte de la classe dominant. 

Tornant a Weber, aquest autor distingeix entre tres tipus de dominació legítima: de 
caràcter racional, que assimila a l’autoritat legal i que descansa en la legalitat; de 

                                                
14 Jordi Pujol va ser president de la Generalitat de Catalunya de 1980 a 2003, període en el qual 

també va estar al capdavant de CiU. 
15 Max Weber (1864-1920) va tractar a fons el concepte de legitimitat en la seva obra de sociologia 

Economia i Societat, publicada per primer cop el 1922. Va destacar com a sociòleg, filòsof, 
politòleg i jurista, entre d’altres. 
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caràcter tradicional, que descansa en la creença quotidiana, i de caràcter carismàtic, que 
descansa en l’heroisme i exemplaritat d’una persona (WEBER, 1984, pàg. 170). D’entre 
aquests tres tipus de dominació legítima, Weber remarca la primera, la basada en la 
legalitat: “en les relacions entre dominants i dominats (...) la dominació acostuma a 
basar-se interiorment en motius jurídics” (WEBER, 1984, pàg. 707). Això és el que ha fet 
que s’identifiqui la legitimitat amb la mera legalitat (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 2009, pàg. 
15). De fet, els diccionaris de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Real Academia 
Española també donen com a significat principal de legitimitat el jurídic, és a dir aquell 
que vincula aquest concepte amb la llei i el dret.16 

Tanmateix, el concepte de legitimitat únicament vinculat a l’àmbit jurídic és insuficient 
en un context com el d’aquest projecte, que pivota sobre l’opinió pública. Així, quan es 
relacionen legitimitat i opinió pública, el resultat és una connexió directa amb la 
democràcia. I és que com s’ha exposat anteriorment, l’opinió pública té la seva base en 
els processos de discussió i presa de decisions col·lectives, és a dir en la democràcia 
(AIRA, 2007; BERRIO, 1990; GROSSI, 2007; HABERMAS, 1998; PRICE, 1994). En altres 
paraules, una democràcia sense una opinió pública formada en un procés transparent no 
es pot considerar una democràcia, sinó un succedani, una pseudodemocràcia. Això fa 
que en les societats occidentals avançades, l’opinió pública i, més en concret, els 
mitjans de comunicació tinguin un paper central en la legitimació democràtica de 
qualsevol projecte polític. De fet, l’opinió pública “representa, gairebé quotidianament, 
el punt de referència de tota legitimació democràtica” (GROSSI, 2007, pàg. 2). Per tant, 
legitimitat i democràcia són dos conceptes estretament interrelacionats que han donat 
lloc a un altre concepte, el de legitimitat democràtica, vinculat a la ciència política. 

El concepte de legitimitat democràtica ha estat àmpliament teoritzat. Aquí, se’n presenta 
una definició operativa que pugui ser útil per al projecte d’investigació plantejat. En 
aquest sentit, la legitimitat democràtica és el resultat d’un procés de legitimació per 
mitjà del qual un projecte polític és aprovat per una majoria social. Una aproximació 
acadèmica que encaixa amb aquesta perspectiva exposa que “en última instància, la 
legitimitat democràtica es basa en la convicció que, per a aquest determinat país i per 
aquesta determinada conjuntura, no existeix cap altre règim que pugui assegurar l’abast 
dels objectius col·lectius de manera més satisfactòria” (LINZ, 1978, pàg. 18). 

A partir de la constatació del poder dels mitjans de comunicació i de l’opinió pública 
com a legitimadors democràtics, el següent pas és analitzar de quina manera els mitjans 
poden legitimar una determinada realitat, en el nostre cas un determinat projecte polític. 
Plantejat en forma de pregunta: com influeixen els mitjans de comunicació a l’hora de 
legitimar o deslegitimar un projecte polític en una societat occidental avançada? El 
poder dels mitjans de comunicació per legitimar qualsevol projecte polític rau en el fet 

                                                
16 La legitimitat, com recullen tots dos diccionaris, es refereix a la “qualitat de legítim”, que a la 

vegada relacionen de manera preferent amb la llei i el dret. 
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que la realitat humana és una construcció social (BERGER I LUCKMANN, 2011; 
BOURDIEU, 2000b; CASTELLS, 2009). Així, la lluita simbòlica que es produeix a la 
societat té per objectiu poder imposar el principi universalment reconegut del 
coneixement del món social (BOURDIEU, 2000b).  

Tal com remarquen Peter Berger i Thomas Luckmann,17 dos teòrics de referència en 
aquest àmbit, un dels poders clau en qualsevol societat és el “poder de determinar 
processos decisius de socialització i, per tant, el poder de produir la realitat. (...) Els que 
ocupen posicions decisives del poder estan preparats per utilitzar-lo amb l’objectiu 
d’imposar les definicions tradicionals de la realitat a la població que depèn de la seva 
autoritat” (BERGER i LUCKMANN, 2011, pàg. 150-153). Tot i que en aquestes 
afirmacions ambdós autors no es refereixen específicament als mitjans de comunicació, 
si s’accepta el fet que els mitjans formen part de l’estructura de poder (de fet, se’ls 
coneix popularment com “el quart poder”), es pot concloure que els mitjans de 
comunicació són claus en la construcció social de la realitat i, en el cas plantejat aquí, en 
la legitimació de qualsevol projecte polític.  

Castells (2009) ha analitzat a fons la interrelació entre comunicació i poder, i ha donat 
un protagonisme clau als mitjans de comunicació i, per tant, ha anat més enllà del que 
en el seu moment van aportar els autors que acabem de citar (Berger, Luckmann i 
Bourdieu). És contundent quan afirma: 

 “Les relacions de poder es basen en gran mesura en la capacitat per modelar les ments 
construint significats per mitjà de la creació d’imatges. (...) Per a la societat en general, 
la creació d’imatges es fa en l’àmbit de la comunicació socialitzada. En la societat 
contemporània, a tot el món, els mitjans de comunicació són la forma de comunicació 
decisiva. (...) Els missatges, les organitzacions i els líders que no tenen presència 
mediàtica, no existeixen per al públic” (CASTELLS, 2009, pàg. 261-262). 

De fet, però, com s’ha apuntat amb anterioritat, els mitjans de comunicació no només 
són àrbitres de l’opinió pública, sinó que també en són jugadors. Així, a la vegada que 
són intermediaris comunicatius i simbòlics, també tenen els seus propis interessos 
d’influenciar l’opinió pública. Els mitjans de comunicació no són neutrals a l’hora de 
transmetre una determinada imatge del món, no actuen de manera asèptica. En aquest 
punt, i més enllà de matisos, hi ha un ampli consens acadèmic (CASTELLS, 2009; ENGEL 

i LANG, 1983; HABERMAS, 1989; LIPPMANN, 2003; SAMPEDRO, 1994). Castells 
resumeix aquest paradigma de la següent manera: 

 “(Els mitjans) no són el quart poder. Són molt més importants: són l’espai on es crea el 
poder. Els mitjans de comunicació constitueixen l’espai en què es decideixen les 
relacions de poder entre els actors polítics i socials rivals. Per això, per aconseguir els 

                                                
17 Són autors de l’obra La construcción social de la realidad, amb una elevada influència en la 

sociologia contemporània. Es va publicar per primer cop el 1966. 
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seus objectius, gairebé tots els actors i els missatges han de passar pels mitjans de 
comunicació. (...) Els mitjans de comunicació, en conjunt, no són neutrals, tal com 
proclama la ideologia del periodisme professional.” (CASTELLS, 2009, pàg. 262-263) 

Engel i Lang (1983, pàg. 8) afegeixen que “les organitzacions periodístiques són alguna 
cosa més que simples transmissors de missatges sobre la ‘realitat’ (...). Tot i que més o 
menys distorsionada intencionalment, la imatge del món sempre està definida sota 
alguna perspectiva, enfocada per alguna lent, fins i tot per les càmeres de televisió”. En 
definitiva, en les societats contemporànies de masses, els mitjans de comunicació s’han 
convertit en un actor clau en la creació de l’opinió pública. “Mentre que abans la premsa 
es limitava a la transmissió i amplificació del debat racional-crític de la gent privada 
unida en un pública, ara, al contrari, són els mitjans de comunicació els que donen 
forma a aquest debat.” (HABERMAS, 1989, pàg. 188) 

Aquesta funció dels mitjans de comunicació que s’acaba d’exposar –la de constructors i 
legitimadors de la realitat– és la base de la concepció de legitimat que s’aplica en 
aquesta recerca. Per tant, quan s’utilitza el terme legitimitat es fa des d’una perspectiva 
sociològica, més que no pas jurídica o estrictament democràtica. Així, s’entén la 
legitimitat com el resultat del procés de construcció i validació de la realitat que duen a 
terme els mitjans de comunicació.18 

Per últim, entroncant amb la perspectiva sociològica del terme legitimitat, també es 
considera necessari esmentar el concepte legitimitat mediàtica. A diferència dels 
conceptes legitimitat i legitimitat democràtica, el de legitimitat mediàtica gairebé no ha 
estat teoritzat i, de fet, el seu ús també és molt inferior en l’àmbit acadèmic.19 Tot i això, 
es considera que és un concepte útil ja que en les societats occidentals avançades, com 
s’ha indicat, els mitjans de comunicació tenen un paper central en la legitimació 
democràtica de qualsevol projecte polític. Per tant, utilitzar el concepte de legitimitat 
mediàtica permetria remarcar el paper dels mitjans de comunicació en els processos de 
legitimació, cosa que no succeeix amb l’ús del concepte legitimitat democràtica. Això 
pot ser d’especial interès en una recerca com aquesta, feta des d’una perspectiva 
comunicativa i no politològica. En tot cas, els conceptes de legitimitat democràtica i 
legitimitat mediàtica es presenten com a complementaris, en cap cas oposats. 

                                                
18 A la pràctica, el procés de construcció i legitimació que els mitjans fan de la realitat es du a terme 

per mitjà de diversos elements com són la selecció de notícies (agenda), de fonts, de frames i 
estructures narratives que cal aplicar, etc. Aquestes són les eines de què disposa el periodista per 
construir la realitat i legitimar o deslegitimar un determinat projecte polític. L’anàlisi d’aquestes 
eines és la base metodològica d’aquesta recerca, exposada a l’apartat 7. 

19 Així s’ha constatat fent una recerca d’articles acadèmics en dues de les bases de dades més 
rellevants en l’àmbit de les ciències socials (ISI i Scopus) amb el terme “legitimitat mediàtica” en 
català, castellà i anglès. 
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5.5 Conceptes vinculats a la ciència política 
A banda del marc teòric exposat, l’objecte d’estudi d’aquesta investigació, el Procés 
català, està vinculat a un seguit de conceptes de l’àmbit de la ciència política que es 
considera oportú delimitar per tal de clarificar com són interpretats en aquesta recerca. 

El principal d’aquests conceptes, pel fet d’estar estretament lligat al Procés català, és el 
terme dret a decidir. Està vinculat al concepte dret a l’autodeterminació i, de fet, 
mediàticament sovint s’utilitzen com a sinònims, però des del punt de vista politològic 
no són el mateix. En aquest sentit, mentre el dret a l’autodeterminació es planteja, des 
del seu origen, com una via cap a la independència, el dret a decidir no es focalitza 
únicament en aquest objectiu. I és que més enllà de l’horitzó de la independència, el 
dret a decidir suposa la possibilitat d’incorporar qualsevol proposta política i resoldre-la 
per via d’elecció democràtica (BOSCH, 2013, pàg. 76; LÓPEZ HERNÁNDEZ, 2011, pàg. 9). 

Essencialment, el dret a l’autodeterminació es vincula a processos de descolonització 
que es van fer a Àfrica i a Àsia després de la Segona Guerra Mundial (SEYMOUR, 2007). 
En canvi, el dret a decidir connecta amb un principi democràtic que supera 
l’especificitat del dret a l’autodeterminació. Així, quan s’utilitza s’està reclamant 
participar d’una decisió sense restriccions i que es pugui decidir sobre qualsevol tema 
rellevant per a una comunitat de ciutadans. Això inclou el disseny institucional d’una 
comunitat, les institucions que la conformen políticament i la seva relació amb altres 
institucions (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 2011, pàg. 8). 

A banda d’aquesta diferenciació politològica entre dret a decidir i dret a 
l’autodeterminació, el que és rellevant és el següent canvi de paradigma: tot i que 
actualment algunes reivindicacions a favor de la independència de minories nacionals 
dins d’estats democràtics occidentals encara s’associen al dret a l’autodeterminació, 
progressivament ha anat guanyant importància reivindicativa l’apel·lació a l’anomenat 
dret a decidir. Per això, en les democràcies occidentals, cada cop s’utilitza més aquest 
concepte (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 2011, pàg. 15).20 

                                                
20 A banda de Catalunya, Euskadi també ha apel·lat al dret a decidir, especialment en el marc del pla 

sobiranista impulsat pel lehendakari Juan José Ibarretxe en el període 2001-2005 (DE MIGUEL, 
2006). En canvi, en territoris amb els mateixos objectius polítics que Catalunya o Euskadi, com 
Escòcia o el Quebec, han trobat altres aspectes reivindicatius que han fet que, des del punt de 
vista politològic, no els calgui centrar-se en el dret a decidir. López Hernández (2011) detalla que 
tant al Quebec com a Escòcia es parla més de sobirania. En el cas d’Escòcia, tot i que en alguna 
ocasió s’ha citat el dret a decidir, a nivell polític destaca el concepte claim of right, que fa 
referència a una expressió històrica i no té la base en l’expressió democràtica del dret a decidir. 
Pel que fa al Quebec, el dret a decidir no hi ha tingut protagonisme. El concepte habitual per 
parlar de les reivindicacions quebequeses és el de souveraineté, la sobirania. 
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Això és, precisament, el que ha succeït a Catalunya, on s’ha estès el terme dret a decidir 
tant en entorns polítics com mediàtics.21 Així, tot i no ser tècnicament sinònim del dret 
a l’autodeterminació, sí que ha estat utilitzat en aquest sentit. De fet, s’ha convertit en 
un neologisme per expressar, amb un vocabulari més contemporani i fàcil d’entendre 
per les majories socials d’aquests indrets, els principis que ja recollia el dret a 
l’autodeterminació (BOSCH, 2013, pàg. 75; LÓPEZ BASAGUREN, 2009, pàg. 205; LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, 2011, pàg. 6). “El dret a decidir es pot utilitzar i, de fet, s’utilitza de forma 
generalitzada i habitual, com a sinònim de dret a l’autodeterminació” (BOSCH, 2013, 
pàg. 75).  

L’ambigüitat del concepte dret a decidir és el que ha permès que sigui utilitzat per 
diverses opcions del catalanisme i que, per tant, hagi acabat ocupant un espai polític 
central (CARDÚS, 2010, pàg. 145-149). En aquest context, val la pena destacar que 
mentre el dret a l’autodeterminació està definit en diversos tractats internacionals, el 
dret a decidir encara no té una definició gaire precisa des d’una perspectiva jurídica.22 

A banda del concepte dret a decidir, s’apunten tres termes més que es considera oportú 
delimitar. El primer és el de sobiranisme. Respon a un moviment polític que reclama la 
capacitat plena de decisió democràtica d’un demos sense sotmetre’s a cap altre poder. El 
dret a decidir i l’autodeterminació el que fan és reclamar aquest principi de sobirania 
(SEYMOUR, 2007; PERALES et al., 2011). 

El segon concepte és independentisme. De manera operativa es defineix com un 
moviment polític que propugna la independència política d’un demos respecte a un 
altre. És, per tant, una de les opcions que s’obren quan la sobirania està garantida o 
s’exerceix. A efectes pràctics, l’independentisme va un pas més enllà del dret a decidir i 
el dret a l’autodeterminació i, en conseqüència, no són el mateix (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
2011, pàg. 9). Independitzar-se implica un procés de secessió, procés pel qual un 
territori se separa d’un altre del qual formava part (COSTA, 2003; SEYMOUR, 2007; 
SORENS, 2005). 

                                                
21 A Catalunya el terme dret a decidir es popularitza tant en l’àmbit polític com mediàtic a partir del 

2006 gràcies a les accions impulsades per la Plataforma pel Dret de Decidir, creada en aquell 
moment. Aquesta plataforma reuneix organitzacions diverses que conceben Catalunya com una 
nació i que treballen pels drets col·lectius dels catalans (SUBIRATS i VILAREGUT, 2012; 
VILAREGUT, 2011).  

22El dret a l’autodeterminació forma part de la Carta fundacional de les Nacions Unides (1945). A 
l’article 1.2 s’assegura que les Nacions Unides volen “desenvolupar relacions d’amistat entre les 
nacions basades en el respecte de la igualtat de drets i de l’autodeterminació dels pobles.” En 
canvi, tal com recull López Hernández (2011, pàg. 9), el dret a decidir no té una definició precisa. 
En aquest sentit exposa que “el Dictamen del Tribunal Internacional de Justícia sobre la 
declaració unilateral d’independència de Kosovo, emès el juliol del 2010, representa una peça 
jurídica clau en el desenvolupament i reconeixement jurídics del dret a decidir (…). Tot i que no 
hi fa referència literalment, podem distingir diversos elements d’argumentació que encaixen 
plenament amb el que s’ha dit en relació al dret a decidir. El Tribunal deixa clar que la base 
jurídica sobre la qual argumenta no és el dret a l’autodeterminació que es dona en els processos 
de descolonització” –ho afirma explícitament– “sinó un altre tipus de legitimitat.” 
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I el darrer concepte és estat propi. S’utilitza per referir-se a la possibilitat que un demos 
s’independitzi de l’estat del qual en forma part i en formi un de nou. També va un pas 
més enllà del dret a decidir i el dret a l’autodeterminació (BERG i SOLVAK, 2011; 
SERRANO, 2013). 

5.6 Investigacions rellevants sobre el Procés català 
El Procés català, en tractar-se d’un projecte polític recent, ha generat una literatura 
acadèmica limitada. Tot i això, les investigacions existents ja permeten extreure 
diverses conclusions sobre el tractament mediàtic dels seus elements principals: Estatut, 
dret a decidir, independència, manifestacions, etc. En concret, ens hem centrat en 
aquelles recerques que, com aquesta tesi doctoral, posen el focus en els mitjans de 
comunicació catalans i espanyols. La manera com s’han sistematitzat aquestes 
conclusions –estructurades en cinc apartats– segueix la línia marcada per Palà (2016) i 
també veu de diverses referències de Gili (2013).  

a) Emmarcament negatiu del Procés català 

La primera conclusió és que el tractament informatiu del Procés català està marcat per 
una forta càrrega negativa. Ara bé, aquesta negativitat es concentra sobretot en els 
mitjans de comunicació del conjunt d’Espanya, mentre que es força menor entre els 
editats a Catalunya, en els quals, de fet, també hi destaca un to més neutre i/o positiu.  

En aquest sentit, Alonso-Muñoz (2014) analitza la manifestació de l’11 de setembre de 
2012 i el dia que es va anunciar la data i pregunta de la consulta independentista de 
2014, el 13 de desembre de 2013. Els resultats d’aquesta investigació constaten que els 
diaris catalans se centren en aspectes com la millora econòmica o la qualitat de vida 
associada a la independència, cosa que genera una visió positiva del Procés català. En 
canvi, els diaris espanyols emmarquen la independència com un fet negatiu, tant per a 
Catalunya com per a Espanya, especialment a nivell econòmic. La mostra d’aquest 
estudi estava integrada per cinc diaris: Ara, La Vanguardia, El País, El Mundo i La 
Razón. 

Castelló (2014) estudia el tractament que els informatius de diverses televisions 
espanyoles de fora de Catalunya van fer de la manifestació de l’11 de setembre de 2012. 
Es tracta de televisions públiques de comunitats autònomes i també de la televisió 
pública estatal, Televisió espanyola (TVE). En la seva cobertura hi destaca un frame de 
conflicte, inherent –argumenta– en les notícies polítiques, però exposa que allò que té 
un “major impacte negatiu en la promoció de l’apatia pública” (CASTELLÓ, 2014, pàg. 
2) és el fet que presenta les reclamacions sobiranistes com una simple estratègia política 
desconnectada dels ciutadans. 

Un altre exemple de la negativitat vinculada al Procés català es troba a Gili (2014). En 
una recerca sobre el tractament que diversos diaris fan de la manifestació de l’11 de 
setembre de 2013 conclou que a El Mundo hi abunda el to negatiu, que també destaca a 
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El País. En canvi, a La Vanguardia i a El Punt Avui, el to negatiu és escàs i predominen 
el to neutre/ambigu i el positiu. 

El mateix Gili (2016), en referència a una investigació sobre la manifestació de l’11 de 
setembre de 2015, emfasitza que la càrrega de negativitat dels relats que construeixen 
els diaris editats a Madrid (El País, El Mundo, ABC) és clarament superior a la dels 
diaris editats a Barcelona (La Vanguardia, El Periódico i El Punt Avui). Això es 
constata en diversos elements: el to predominant en els mitjans de Madrid és el negatiu, 
mentre en els de Barcelona és el neutre/ambigu; l’estructura narrativa dels diaris de 
Madrid està dominada per la sanció crítica, cosa que no succeeix en els diaris catalans, i, 
en la mateixa línia, el rol narratiu amb més presència als diaris de Madrid és el de 
Sancionat criticat –que assumeixen personatges independentistes–, mentre que en els de 
Barcelona és el Proponent de contracte, amb un caràcter propositiu. 

Pel que fa a l’Estatut, diverses recerques també constaten que els mitjans de 
comunicació espanyols l’emmarquen majoritàriament de manera negativa. Aira (2007) 
estudia l’enquadrament mediàtic del procés d’elaboració i aprovació de l’Estatut i 
conclou que va ser relatat de manera clarament negativa. Atribueix aquest èxit als diaris 
editats a Madrid –en el seu cas estudia El Mundo i El País–, que van aconseguir 
imposar un frame negatiu i de conflicte que van condicionar tot el procés de redacció i 
aprovació del text. En canvi, els diaris editats a Catalunya –estudia La Vanguardia i El 
Periódico– van mostrar una capacitat i intencionalitat distorsionadora molt inferior, i 
van condicionar molt menys el procés. 

Encara sobre l’Estatut, Cortiñas i Pont (2009) fan una anàlisi de la percepció que la seva 
elaboració va generar en dotze diaris espanyols, tots ells editats fora de Catalunya. Els 
resultats de la seva investigació indiquen que en el debat dels mitjans de comunicació al 
voltant d’aquest text legislatiu per cada aspecte positiu del nou Estatut, se’n detecten sis 
de negatius en el conjunt de la mostra.  

Finalment, Castelló i Capdevila (2013) analitzen, entre d’altres, com un seguit de diaris 
informen sobre un hipotètic referèndum i posterior independència de Catalunya en les 
eleccions catalanes de 2006. Els resultats indiquen que en els diaris editats a Madrid 
s’imposa el to negatiu: a El Mundo ho fa de manera aclaparadora i a El País de manera 
més ajustada respecte al to positiu. En canvi, en els diaris editats a Barcelona els 
resultats són diferents. Així, a La Vanguardia el to negatiu i el positiu són gairebé 
idèntics, seguits molt de prop pel neutre. D’altra banda, l’únic diari en què s’imposa el 
to positiu és l’Avui. 

b) Polarització del conflicte i minimització del rol dels ciutadans 

La segona conclusió és que el tractament informatiu del Procés català genera una 
polarització entre el govern català i el govern espanyol, que es personalitza en uns 
polítics concrets. A més, els mitjans de comunicació espanyols tendeixen a minimitzar 
el paper dels ciutadans i els manifestants en el Procés català. 



 

 
33 

En referència a la manifestació de l’11 de setembre de 2012, Castelló (2014) indica que 
les televisions autonòmiques espanyoles se centren en el rol dels líders polítics i la 
valoració que aquests fan de la manifestació –especialment Artur Mas i Mariano Rajoy– 
i també en altres aspectes poc rellevants com ara incidents radicals de caràcter menor. 
Per contra, aquestes televisions no donen veu als principals protagonistes de la 
manifestació, que són els manifestants, cosa que margina la presència dels ciutadans en 
l’esfera pública.  

Castelló i Capdevila (2015) analitzen aquesta mateixa manifestació –de l’11 de 
setembre de 2012– en una altra recerca, aquest cop centrada en els quatre principals 
diaris espanyols (El País, El Mundo, ABC i La Razón) i els quatre principals de 
Catalunya (La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Ara i El Punt Avui). Fan una 
anàlisi de metàfores sobre com aquests diaris construeixen el significat de la 
manifestació i quin rol es dona als ciutadans en aquest esdeveniment. Els autors arriben 
a la conclusió que es creen dos relats diferents: els mitjans de comunicació espanyols 
tendeixen a minimitzar el paper dels ciutadans en la manifestació, mentre que els 
catalans fan el contrari i doten aquests ciutadans del poder de canviar la situació política 
existent. De fet, els mitjans catalans sovint assimilen els ciutadans que es manifesten al 
conjunt de la població catalana. 

Amb relació a la manifestació de l’11 de setembre de 2013, Gili (2014) constata que a 
l’hora d’informar-ne els diaris editats a Madrid –El País i sobretot El Mundo– focalitzen 
l’atenció en el president de la Generalitat, Artur Mas, més que no pas en els 
manifestants. En canvi, en els editats a Barcelona –La Vanguardia i El Punt Avui– tot i 
que Artur Mas i Mariano Rajoy hi destaquen, els protagonistes principals són els 
manifestants. 

Una tendència similar es detecta a la manifestació de l’11 de setembre de 2015, en què 
Gili (2016) apunta que Artur Mas té més protagonisme en tots els diaris analitzats –tant 
els de Madrid com els de Barcelona– que els manifestants o els ciutadans catalans. 
Tanmateix, aquest patró és més extrem en els diaris de Madrid. L’excepció a aquesta 
estructura narrativa és El Punt Avui, on els manifestants i els ciutadans catalans tenen 
una presència igual o superior a la d’Artur Mas. 

Un altra recerca rellevant és la de Xambó et al. (2014), que estudia la manifestació de 
l’11 de setembre de 2012 i les setmanes anteriors i posteriors. Apunten que la gran part 
de la informació que publiquen els diaris de la mostra pivota sobre Artur Mas i Mariano 
Rajoy, mentre que la resta d’actors polítics tenen una presència escassa o nul·la. En 
concret, analitzen dos diaris del conjunt d’Espanya (El País i El Mundo), quatre de 
catalans (La Vanguardia, El Periódico, ARA i El Punt Avui), dos de bascos (Deia i El 
Correo Vasco) i dos de valencians (Las Provincias i Levante-EMV). 

En aquest àmbit també cal destacar un estudi que examina de manera més genèrica les 
relacions conflictives entre Espanya i Catalunya. Ho fa per mitjà de la cobertura 
mediàtica dels informatius de les respectives cadenes públiques, Televisió espanyola 
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(TVE) i Televisió de Catalunya (TVC). O’Donnell i Castelló (2011) apliquen l’anàlisi 
narrativa a un total de sis casos que inclouen temàtiques d’elevada rellevància política 
com el sistema de finançament de Catalunya, l’elaboració de l’Estatut i la llengua 
vehicular a l’escola (català o castellà). Aquesta recerca evidencia que a l’hora d’explicar 
els conflictes entre Catalunya i Espanya, TVC ofereix una diversitat de subjectes i veus 
més àmplia que la de TVE, creant un relat amb més actors involucrats i, per tant, més 
complex i complet. Així, els seus reportatges solen incloure veus contràries a les 
demandes que es fan des de Catalunya, per exemple declaracions de polítics contraris a 
la independència. En canvi, TVE tendeix a minimitzar el posicionament dels actors 
socials i polítics catalans, que queden en un rol secundari. Em ambdues televisions, els 
governs català i espanyol ocupen una posició preeminent respecte a altres actors. 

c) Els mitjans de comunicació no contextualitzen el Procés català 

Una altra conclusió destacada, que en aquest cas es refereix principalment als mitjans de 
comunicació espanyols de fora de Catalunya és que no contextualitzen el Procés català. 
És a dir, no expliquen amb detall les demandes socials, econòmiques i, en últim terme, 
polítiques que hi ha darrera aquest procés, sinó que, sobretot, se centren en les 
confrontacions entre polítics, tal com s’acaba d’apuntar. 

Així, Castelló (2014) i amb relació a la manifestació de l’11 de setembre de 2012 indica 
que les televisions autonòmiques espanyoles presenten aquest esdeveniment de manera 
descontextualitzada, sense exposar els elements que porten els ciutadans a sortir al 
carrer. D’aquesta manera construeixen un relat en que la manifestació és quelcom 
d’inusual. 

Un altre exemple d’aquesta tendència el trobem en la manifestació de l’11 de setembre 
de 2013. Gili (2014) remarca que entre els quatre diaris analitzats –El País, El Mundo, 
La Vanguardia i El Punt Avui– només aquest darrer inclou el frame de conseqüències 
econòmiques, cosa rellevant si es té en compte que la reivindicació sobiranista ha tingut 
en els arguments econòmics un punt clau. 

En una línia semblant, Sádaba i Rodríguez-Virgili (2007) emfasitzen que en el debat 
sobre l’Estatut al Congrés espanyol, celebrat el novembre de 2005, tots els diaris 
analitzats en aquesta recerca –quatre editats a Madrid i tres a Barcelona– ometen 
aspectes concrets de contextualització, de contingut de l’Estatut i d’explicació jurídica i 
històrica. 

d) Suport/oposició a l’Estatut i al dret a decidir 

Més enllà de les conclusions detallades fins ara, la literatura acadèmica existent sobre el 
Procés català també permet observar quins mitjans de comunicació estan a favor i quins 
en contra de les demandes que arriben des de Catalunya. En aquest sentit, el focus se 
situa principalment en el suport que rep l’Estatut i el dret a decidir, que són els elements 
que més apareixen en aquestes recerques, i en menor mesura en una hipotètica 
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independència de Catalunya. En aquest àmbit no es poden extreure conclusions que 
agrupin a tots els mitjans analitzats, sinó que presenten múltiples diferències i matisos. 
De fet, aquestes diferències es donen, per una banda, entre els mateixos mitjans catalans 
i, per una altra, entre els mitjans de la resta d’Espanya. 

Pel que fa a l’Estatut, Cortiñas i Pont (2009) fan una anàlisi de dotze diaris espanyols, 
tots ells editats fora de Catalunya. Els resultats conclouen que el text va patir un rebuig 
sever en la majoria de diaris espanyols analitzats, especialment en alguns d’àmbit 
estatal. Entre els diaris molt desfavorables a l’Estatut hi ha El Mundo, ABC i La Razón 
amb un percentatge d’editorials contraris a l’Estatut d’entre el 80% i el 100%. De la 
seva banda, El País és qualificat com un diari favorable a l’Estatut, amb menys d’un 
20% d’editorials crítics amb l’Estatut. Les principals crítiques d’aquests diaris al nou 
projecte d’Estatut parteixen de dues tesis inamovibles: és inconstitucional i Catalunya 
no és una nació. Els punts favorables destacats en la premsa espanyola són l’ampli 
suport del Parlament i que Catalunya té dret a disposar de més recursos econòmics. 

També sobre l’Estatut i en concret sobre la sentència del Tribunal Constitucional, 
Montagut (2012) n’examina l’agenda temàtica i els marcs interpretatius construïts per 
polítics i mitjans de comunicació. La mostra d’aquesta recerca se centra en la ràdio i, en 
concret, en els informatius i tertúlies dels magazíns matinals de dues emissores 
espanyoles i dues de catalanes –Cadena Ser, Ràdio Nacional d’Espanya (RNE), 
Catalunya Ràdio i RAC1. L’estudi conclou que Catalunya Ràdio i RAC1 utilitzen 
principalment un frame sobiranista: la sentència és innecessària i ataca la legitimitat 
democràtica de l’Estatut. Per tant, ambdues ràdios fan una valoració molt negativa de la 
sentència, que consideren un greuge cap al poble català. A la vegada fan una valoració 
negativa de la legitimitat del Tribunal Constitucional. De la seva banda, la Cadena Ser i 
RNE fan ús de manera predominant del frame estatutari: el PP va presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat que no era necessari. Aquestes dues ràdios consideren que la 
sentència avala l’Estatut, demanen que s’acati i que es recuperi via pacte polític allò que 
la sentència anul·la. Per tant, tenen una visió menys negativa de la sentència que la de 
Catalunya Ràdio i RAC1. 

Encara sobre l’Estatut, Sádaba i Rodríguez-Virgili (2007) conclouen que els tres diaris 
catalans analitzats –La Vanguardia, El Periódico i Avui– el legitimen i destaquen 
l’ampli suport del Parlament català i de la ciutadania de Catalunya. En canvi, en els 
quatre diaris espanyols de la mostra hi ha dos grups clarament definits. D’una banda, 
ABC, El Mundo i La Razón deslegitimen l’Estatut i critiquen el president del govern 
espanyol, José L. Rodríguez Zapatero, per haver-li donat suport. D’altra banda, El País 
tendeix a legitimar-lo, però més que donar suport al text, el que fa és donar suport a un 
pacte per tal que l’Estatut sigui aprovat. En aquest sentit, emfasitza que hi ha una 
minoria contrària al pacte, de la qual forma part el PP. 

En referència al dret a decidir, a continuació s’exposen les conclusions de diverses 
recerques que s’han referit directament a aquest concepte, a conceptes similars com el 



 

 
36 

sobiranisme i al fet de si Catalunya és o no una nació. En alguns casos també es fa 
esment a una possible independència de Catalunya. 

S’inicia per una investigació sobre la manifestació del 10 de juliol de 2010, convocada 
per rebutjar la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut. Perales et al. 
(2012) hi examinen els continguts de les portades i editorials que es van publicar en vuit 
diaris –dos editats per a tot Espanya, dos de catalans, dos de bascos i dos de valencians. 
D’entre les conclusions, destaca el fet que només els diaris catalans analitzats (La 
Vanguardia i El Periódico) i un dels diaris vascos (Deia) subscriuen el dret de 
Catalunya a ser considerada nació i consideren la sentència com una burla al poble 
català. En la mateixa línia, justifiquen i donen suport a la manifestació. En el cas de La 
Vanguardia i El Periódico emfasitzen que la solució al conflicte català no és la ruptura 
d’Espanya sinó el diàleg i la negociació amb el govern espanyol. La resta de diaris (El 
País, El Mundo, El Correo Vasco, Levante-EMV i Las Provincias) neguen que 
Catalunya pugui ser considerada una nació. En el cas de El Mundo, aquest rotatiu critica 
la falta de contundència de la sentència del Tribunal Constitucional i interpreta que la 
manifestació es fa contra Espanya. De la seva banda, El País defensa l’Estatut i, a la 
vegada, la legitimitat de la sentència. Tant El Mundo com El País, tot i que amb 
matisos, insisteixen a defensar la Constitució espanyola i la unitat d’Espanya. 

Una altra recerca (XAMBÓ et al., 2014) analitza la manifestació de l’11 de setembre de 
2012 i les setmanes anteriors i posteriors i arriben a conclusions similars. Se centra en 
els mateixos diaris que en l’anterior investigació, però n’afegeix dos de catalans: ARA i 
El Punt Avui. Precisament, aquests dos són els únics de tota la mostra que es posicionen 
a favor de la independència. De la seva banda, La Vanguardia en cap moment defensa 
la independència, però dona a les eleccions que se celebraran el 2012 un cert caràcter 
plebiscitari. El Periódico és, dels quatre diaris catalans, el que menys insisteix en el dret 
a decidir i aposta per un pacte entre el govern espanyol i el català. Dels diaris de fora de 
Catalunya només Deia (del País Basc) reconeix el dret a decidir de Catalunya. La resta 
(El País, El Mundo, El Corrreo Vasco, Las Provincias i Levante-EMV) es posicionen 
contra el dret d’autodeterminació de Catalunya, a la qual neguen el caràcter de subjecte 
polític, ja que consideren que no és una nació. 

En una recerca de Gili (2014) sobre el tractament que quatre diaris fan de la 
manifestació de l’11 de setembre de 2013 –dos editats a Barcelona i dos a Madrid– es 
constata que El Punt Avui és l’únic que dona un suport clar al procés sobiranista, mentre 
que El Mundo el rebutja amb rotunditat. La Vanguardia i El País se situen en una 
posició intermèdia, en què tot i rebutjar la independència i no parlar del dret a decidir, 
aposten pel diàleg i el pacte per trobar una solució que permeti un millor encaix de 
Catalunya dins Espanya. 

Aquest mateix autor (Gili, 2016) en referència a la manifestació de l’11 de setembre de 
2015 detecta uns posicionaments similars als de la manifestació de 2013, però en 
aquesta ocasió al voltant de la independència de Catalunya. Dels sis diaris de la mostra, 
El Punt Avui és l’únic que reclama i legitima l’objectiu de la independència. Els altres 
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cinc són contraris a aquest objectiu, però hi ha diferències entre ells. ABC i El Mundo se 
situen en un extrem oposat a l’independentisme, mentre que El País, La Vanguardia i El 
Periódico s’ubiquen de nou en una posició intermèdia. Fan una crida al diàleg i al pacte 
per tal que Catalunya sigui formant part d’Espanya i no s’independitzi. 

Una altra recerca en la qual posar el focus és la de Castelló i Capdevila (2013) que, com 
s’ha indicat anteriorment, estudia, entre d’altres, com un seguit de diaris informen sobre 
un hipotètic referèndum i posterior independència de Catalunya en les eleccions 
catalanes de 2006. Dels diaris analitzats només l’Avui dona suport a la independència, 
mentre que La Vanguardia, El País i El Mundo s’hi oposen. Tanmateix en el cas de El 
País i El Mundo no se centren tant en criticar la independència per si mateixa, sinó que 
posen el focus en els partits i els polítics que la defensen. 

Finalment, Sánchez (2014) fa una recerca sobre set diaris –quatre del conjunt d’Espanya 
i tres de catalans– que té per objectiu conèixer la línia editorial davant el debat 
sobiranista. Analitza diversos aspectes rellevants entre el gener de 2013 i el novembre 
de 2014, com per exemple la consulta del 9 de novembre de 2014. Entre els diaris 
espanyols, El Mundo, ABC i La Razón no respecten els plantejaments polítics catalans i 
reclamen constantment el compliment de la llei per fer front als plantejament 
sobiranistes. El País és l’únic que se’n desmarca. Mostra respecte pels plantejament del 
govern català, però els critica i, a la vegada, reclama que es negociï per trobar una 
solució. Entre els diaris catalans, La Vanguardia i El Periódico, com El País, aposten 
pel diàleg i un pacte que satisfaci totes les parts. Pel que fa al consulta, no la 
menystenen, però en destaquen les llacunes jurídiques. Per últim, El Punt Avui es 
mostra favorable a la consulta, al dret a decidir i a la independència. 

e) Altres investigacions 

Per finalitzar, s’exposen els resultats d’una recerca que presenta un objecte d’estudi 
clarament diferenciat al de les anteriorment citades. En aquest cas Pont et al. (2016) 
analitzen la presència del debat sobiranista en els espais dedicats a l’opinió –les 
anomenades tertúlies– de diversos mitjans públics catalans (TV3, 3/24 i Catalunya 
Ràdio). En concret, estudien el període previ a la consulta independentista del 9 de 
novembre de 2014 amb l’objectiu d’observar si aquestes tertúlies respecten el 
pluralisme i la diversitat d’ideologies polítiques existents en la societat catalana. El 74% 
de les intervencions de tertulians són favorables al dret a decidir de Catalunya, un 8% 
són contràries i en un 18% no s’identifica el posicionament. Pel que fa a la 
independència, un 25% és favorable a aquest objectiu, un 7% s’hi oposa i un 68% no es 
defineix. L’estudi conclou que la temàtica de la majoria de les tertúlies dels mitjans 
públics catalans responen a les preocupacions que tenen els catalans respecte les 
relacions Catalunya-Espanya. Tanmateix, puntualitza que els resultats mostren una 
representació no suficient dels discursos minoritaris existents a Catalunya. 
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6. CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA 

El marc històric que es planteja en aquesta recerca està centrat en la relació política i 
institucional entre Catalunya i el conjunt d’Espanya en el període 2006-2015, que és el 
que s’analitza des d’un punt de vista comunicatiu. Principalment, aquesta relació gira al 
voltant de tres elements: 

a) El procés de gestació, negociació i aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya del 2006 i la posterior sentència del Tribunal Constitucional sobre 
aquest text.  

b) La reivindicació d’un nou sistema fiscal per a Catalunya, que va ser protagonista 
polític en l’interval 2010-2012. 

c) La reclamació de la celebració d’una consulta o referèndum d’independència per 
a Catalunya i la negativa del govern espanyol a permetre-la, que es concentra en 
el període 2012-2015. 

Aquests tres elements han marcat les set grans manifestacions que s’han fet en el 
període 2006-2015 a Catalunya i que han tingut com a denominador comú del dret a 
decidir i la independència.23 Tot plegat es considera imprescindible per entendre la 
irrupció i consolidació de la reivindicació del dret a decidir i de la independència de 
Catalunya. D’una banda, el dret a decidir és present en tot el període analitzat (2006-
2015) i, d’altra banda, la reivindicació de la independència emergeix amb claredat i 
persistència a partir de 2012. 

6.1 Antecedents històrics 
Catalunya i Espanya són dues entitats territorials amb una relació històrica permanent a 
causa del veïnatge compartit a la península Ibèrica. A l’edat mitjana, Catalunya formava 
part de la Corona d’Aragó, que es va unir a la Corona de Castella el 1476, però 
conservant cadascun dels territoris les institucions autònomes. Això va ser així fins al 
final de la Guerra de Successió Espanyola, el 1714, quan Catalunya va perdre aquestes 
institucions autònomes en favor del que en aquell moment ja es coneixia com Espanya. 

A finals del segle XIX i especialment a principis del XX, creix a Catalunya una 
reivindicació política per recuperar part de l’autogovern. Així, el 1932 s’aprova 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que, tot i alguna suspensió temporal, serà vigent 
fins a l’any 1939, quan al final de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), el bàndol 
guanyador –liderat pel general Francisco Franco– el va derogar. De fet, en aquest 
període, sobresurten els anomenats “Fets del sis d’octubre” de 1934, que van portar 
l’aleshores president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, a proclamar 
l’Estat Català dins la República Federal Espanyola, una proclamació que va ser efímera. 

                                                
23 L’anàlisi d’aquestes set manifestacions és clau a l’hora de definir la proposta metodològica 

d’investigació (vegeu l’apartat 7.2.1.2). 
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Durant la dictadura franquista (1939-1975), Catalunya va ser un territori amb el mateix 
estatus administratiu que qualsevol altre que formés part d’Espanya. Un cop mort el 
dictador Francisco Franco i després que tant la classe política com la societat civil 
catalana ho reclamessin –amb manifestacions massives incloses– Catalunya va 
recuperar el seu autogovern, i el 1979 va aprovar un nou Estatut d’Autonomia.24 Però 
Catalunya no va ser l’única autonomia creada. El poder central espanyol va optar per un 
model simètric d’autonomia i, a remolc de les reclamacions catalanes, va crear un total 
de 17 comunitat autònomes, algunes de les quals sense cap tradició històrica 
d’autogovern ni sentiment d’identitat diferenciada i, per tant, artificials (GUIBERNAU, 
2013, pàg. 375). Aquest model d’estat autonòmic –batejat popularment com “café para 
todos”– no ha tingut mai un disseny consistent (COLOMER, 2017, pàg. 15). 

D’altra banda, el cas català sovint ha estat exposat com a exemple paradigmàtic de 
nació sense estat amb un nacionalisme cívic que reclamava autogovern, però no la 
independència (GUIBERNAU, 1999; KEATING, 1996). Així, l’historiador Ucelay-Da Cal 
(2014) defensa que entre 1886 i 2012 la tendència dominant dins el nacionalisme català 
va ser l’anomenat catalanisme, marcat per l’ambigüitat a l’hora de fixar un sostre 
d’autogovern per a Catalunya. En la mateixa línia, Catalunya ha estat descrita 
habitualment com un cas típic de societat que no expressava conflictivitat entorn a una 
identitat nacional dual, entre la catalana i l’espanyola (LLERA, 2009, pàg. 313).  

6.2 Estatut de Catalunya i sentència del Tribunal 
Constitucional 

Tot plegat és el marc polític i identitari amb què es va arribar a l’inici del segle XXI, 
quan es van començar a produir canvis significatius en la relació Catalunya-Espanya. 
Amb l’arrancada de la dècada del 2000, comencen els moviments polítics a Catalunya 
per reformar l’Estatut d’Autonomia vigent des del 1979 amb l’objectiu d’augmentar el 
nivell d’autogovern de Catalunya. El desembre de 2001, els partits polítics PSC, ERC i 
ICV presenten un document conjunt per aprofundir l’autogovern, que proposa reformar 
l’Estatut. Finalment, però, no es tracta d’una reforma sinó que el Parlament de 
Catalunya, amb el suport dels partits acabats de citar i també CiU, impulsa un nou 
Estatut d’Autonomia. 

La necessitat d’aquest nou Estatut s’argumenta des de la classe política catalana per la 
voluntat d’avançar en l’encaix polític de Catalunya i Espanya, ja que entre els principals 
partits catalans es considera que el model autonòmic vigent és insuficient per respondre 
a la voluntat d’autogovern de Catalunya. Precisament, Guibernau (2013, pàg. 380) 
destaca que la negativa del govern espanyol presidit per José M. Aznar (PP) de 
respondre a les demandes de més autonomia que li arribaven des de Catalunya en el 

                                                
24 L’Estatut d'Autonomia és la norma institucional bàsica de Catalunya desenvolupada d’acord amb 

el que s’estableix al títol vuitè de la Constitució espanyola de 1978. 
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període 2000-2004 explica el camí emprès cap a un nou Estatut i també el creixement 
del sobiranisme i l’independentisme. 

El procés d’elaboració i aprovació del nou Estatut va tenir tres moments clau: 

a) Aprovació al Parlament de Catalunya. 

Després d’un llarg Procés de negociació política interna, el Parlament de Catalunya va 
aprovar el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya el 30 de setembre de 2005 per una 
amplíssima majoria, 120 vots a favor (CiU, PSC, ERC, ICV) i només 15 en contra, del 
PP. En aquell moment, el govern català estava en mans de l’anomenat Tripartit, format 
pel PSC, ERC i ICV, i el president de la Generalitat era Pasqual Maragall. CiU, tot i 
estar a l’oposició, era el partit polític amb més representació al Parlament. A Espanya 
governava el PSOE, partit federat amb la principal formació política del govern català, 
el PSC.  

b) Aprovació al Congrés i al Senat espanyols. 

A principis de l’any següent, l’Estatut va ser aprovat pel Congrés dels Diputats i el 
Senat espanyol, controlats pel PSOE. Ara bé, per aconseguir aquesta aprovació es van 
modificar diversos dels seus punts de manera pactada amb el govern espanyol, cosa que 
va suposar rebaixar el contingut de l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya, fet 
alguns autors han qualificat de “dràstica retallada” (GUINJOAN et al., 2013, pàg. 37). 
Curiosament, qui va tenir la clau d’aquest pacte amb el govern espanyol i el seu 
president, José L. Rodríguez Zapatero, no va ser el govern català, sinó l’aleshores líder 
de l’oposició i de CiU, Artur Mas. 

c) Aprovació en referèndum a Catalunya. 

Finalment, els ciutadans de Catalunya van aprovar el text en referèndum el 18 de juny 
de 2006 i va entrar en vigor el 9 d’agost de 2006. Al referèndum, el Sí a l’Estatut va 
obtenir un 73,2% dels vots i el No un 20,6%25. Tot i aquest suport majoritari al text, la 
participació no va arribar al 50%26. Entre els grans partits catalans, CiU, PSC i ICV van 

                                                
25 Dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya: 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=923. 
26 Aira (2007, pàg. 546-547) destaca que, a nivell mediàtic, el procés de gestació, negociació i 

aprovació de l’Estatut de Catalunya, a diferència del que havia succeït amb els estatuts d’altres 
comunitats autònomes espanyoles, es va convertir en un espectacle en què “els mitjans de 
comunicació no es van limitar a relatar la picabaralla partidista, sinó que en diversos i 
significatius casos van ser-ne amplificadors i promotors”. I afegeix que ràpidament “l’Estatut va 
deixar de ser concebut com una eina al servei dels ciutadans de Catalunya per passar a entendre’s 
com un element de disputa en la refrega política espanyola” entre PP i PSOE. Precisament, 
Montagut (2012, pàg. 80) indica que “mediàticament, el moment d’arrencada d’aquest procés va 
ser el compromís públic d’aprovar la reforma de l’Estatut que aprovés el Parlament català que va 
fer José L. Rodríguez Zapatero. L’aleshores candidat pel PSOE a les eleccions generals de març 
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demanar el vot pel Sí a l’Estatut. Per contra, el PP i ERC van fer campanya pel No: el 
primer per considerar que era inconstitucional i el segon perquè no era l’Estatut que 
havia sortit del Parlament de Catalunya, sinó un text retallat que no responia a les 
aspiracions dels catalans. Precisament, l’anunci d’ERC de votar No va provocar la seva 
expulsió del govern català unes setmanes abans de la celebració del referèndum. 

Després de la seva entrada en vigor, es van interposar set recursos d’inconstitucionalitat 
contra diversos aspectes de l’Estatut davant el Tribunal Constitucional, organisme 
competent en aquest àmbit. Entre aquests, el políticament més rellevant va ser el del PP, 
un dels dos partits principals en el sistema polític espanyol juntament amb el PSOE i 
que en aquells moments era a l’oposició. A Catalunya, s’havien celebrat unes noves 
eleccions (novembre de 2006) i es va formar un nou govern català Tripartit amb PSC, 
ERC i ICV, però amb un president diferent, José Montilla, del PSC.  

El procés de deliberació del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut es va allargar 
gairebé quatre anys i va generar múltiples tensions polítiques i mediàtiques27. Va emetre 
la sentència28 el 28 de juny de 2010, que retallava substancialment l’Estatut aprovat en 
referèndum pel poble de Catalunya en àmbits com ara la llengua, l’organització jurídica 
i la legislació fiscal. Entre els aspectes més destacats de la sentència destaca: negació de 
valor jurídic al preàmbul de l’Estatut, on es qualifica Catalunya com a “nació”; rebuig 
de la condició de “preferent” a la llengua catalana; negació al Consell de Justícia de 
Catalunya la facultat de governar la justícia a Catalunya; rebuig al fet que les lleis 
catalanes en l’àmbit de crèdit, banca i assegurances prevalguin per sobre les espanyoles; 
etc. 

La sentència va generar una onada de crítiques entre els partits que havien donat suport 
al nou Estatut d’Autonomia i també entre bona part de la societat civil i mitjans de 
comunicació catalans (MONTAGUT, 2012; VILAREGUT, 2011). En aquest sentit, tant a 
nivell polític com mediàtic català, es va fer una lectura negativa de la sentència, que va 
ser interpretada com un atac a la sobirania de Catalunya per part d’un Tribunal 
Constitucional percebut com a politizat i deslegitimat (ELIAS, 2015, pàg. 93). Tot plegat 

                                                                                                                                          

de 2004 –i posteriorment president– va verbalitzar aquest compromís polític en un míting del 
PSC durant la campanya electoral catalana (novembre de 2003)”. I Cortiñas i Pont (2009, pàg. 
131), sobre el tractament mediàtic de l’Estatut per part dels diaris espanyols conclouen que, en 
termes globals, s’hi van oposar amb duresa, amb unes crítiques que en alguns caos van ser d’una 
severitat molt alta. 

27 En una iniciativa inèdita, el 26 de juny de 2009, dotze diaris editats a Catalunya van publicar un 
editorial conjunt en defensa de l’Estatut aprovat en referèndum pel poble de Catalunya. Titulat 
“La dignitat de Catalunya” demanava respecte per l’Estatut ja que era “fruit d’un doble pacte 
polític”, al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles i que, a més, tenia el vistiplau de la 
ciutadania de Catalunya, que l’havia votat en referèndum. L’editorial plantejava un dilema entre 
“l’acceptació de la maduresa democràtica d’una Espanya plural o el seu bloqueig”. Entra d’altres, 
va tenir el suport dels quatres diaris catalans més importants del moment: La Vanguardia, El 
Periódico de Catalunya, Avui i El Punt. 

28 Tècnicament, es tracta de la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional. 
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va posar de manifest els problemes d’encaix Catalunya-Espanya, que vivia una fase de 
“crisi i/o esgotament”, problemàtica que va ser àmpliament analitzada als mitjans de 
comunicació i també en l’àmbit acadèmic (VILAREGUT, 2011, pàg. 13).29 Precisament, a 
continuació es recullen tres de les anàlisis fetes l’any 2011 per acadèmics30 de l’àmbit 
del dret sobre la sentència del Tribunal Constitucional. Tot i els diversos matisos, 
coincidien en el fet que la sentència tindria un fort impacte en les relacions Catalunya-
Espanya. La primera anàlisi és la de Ferret (2011): 

“El Tribunal Constitucional, dins de l’àmbit dels seus poders, i probablement per raons 
socials, econòmiques i polítiques profundes, ha afavorit la Constitució com a límit per 
sobre de la Constitució com a motor. (…) El Tribunal ha optat per una solució molt 
intervencionista, i ha tancat un model constitucional que havia quedat relativament 
obert. El nou enfocament del Tribunal Constitucional tindrà una gran incidència en el 
futur de l’organització territorial de l’Estat.” (FERRET, 2011, pàg. 58) 

De manera molt similar a Ferret (2011), Viver (2011) apunta el següent: 

“No deixa de sorprendre que el dret, que està actualment regulant qüestions d’una 
nimietat extraordinària, renunciï a regular en el bloc de constitucionalitat amb un mínim 
de precisió la distribució del poder entre l’Estat i les comunitats autònomes. Amb tot, la 
ingenuïtat no hauria d’arribar tan lluny per desconèixer qui beneficia aquesta 
desregulació. Com és sabut, en tot debat sobre l’articulació de les fonts del dret, hi ha 
subjacent de manera directa i immediata un conflicte o un debat estrictament polític. És 
possible, però, que algun lector estimi que aquesta última consideració és impròpia 
d’una anàlisi estrictament jurídica de la resolució objecte d’aquest comentari, com 
impropi resultaria entrar a analitzar si la Constitució, interpretada com ho fa la STC 
31/2010, respon a les aspiracions polítiques reflectides en els preceptes estatutaris que 
regulen les competències.” (VIVER, 2011, pàg. 399) 

Per últim, Balaguer (2011) aporta un cert contrapunt i remarca que: 

 “Tot i la impregnació centralista de la STC 31/2010 i dels pronunciaments generals que 
conté –que poden suposar una regressió important en l’Estat Autonòmic si es mantenen 
en la jurisprudència constitucional futura– la sentència no impedeix la consolidació de 
la reforma estatutària catalana. (…) Tenint en compte que ‘el dia després’ de la 
sentència ja ha arribat, seria convenient que –més enllà de la desil·lusió que hagi pogut 

                                                
29 Quan Vilaregut es refereix a l’anàlisi feta des de l’àmbit acadèmic cita específicament: F. Requejo 

(2010). Camins de democràcia. De l’autonomia a la independència. Barcelona: La Magrana. 
Aquest llibre recull un compendi d’articles sobre la crisi d’encaix entre Catalunya i Espanya com 
a eix central. 

30 El fet d’incloure aquestes valoracions no es deu estrictament al seu interès jurídic, sinó a la 
voluntat de contextualitzar l’augment de la reivindicació del dret a decidir i de la independència a 
Catalunya i, en conseqüència, el seu augment de visibilitat als mitjans de comunicació, que són 
l’objecte d’estudi d’aquest projecte d’investigació. 



 

 
44 

provocar– situéssim les coses al seu lloc, sense ocultar els problemes que planteja, però 
sense negar tampoc els avenços que s’han consolidat en el nostre ordenament jurídic i 
les perspectives que s’obren a partir d’ara.” (BALAGUER, 2011, pàg. 467) 

6.3 Un nou sistema fiscal per a Catalunya 
La sentència del Tribunal Constitucional i la forta crisi econòmica que vivien Catalunya 
i Espanya van marcar les eleccions autonòmiques del novembre de 2010. Les va 
guanyar CiU i el seu líder, Artur Mas, es va convertir en nou president de la Generalitat 
de Catalunya, cosa que va tancar un període de 7 anys de govern Tripartit (PSC-ERC-
ICV). El punt més destacat del programa electoral de CiU era l’aposta per un nou 
sistema fiscal per a Catalunya –conegut popularment com a pacte fiscal o concert 
econòmic– molt més avantatjós que el vigent per a les arques catalanes (ELIAS, 2015, 
pàg. 94). En plena crisi econòmica, la consecució d’un nou sistema fiscal per a 
Catalunya era vista com una manera de facilitar la sortida de la recessió i reequilibrar el 
dèficit fiscal amb la resta d’Espanya, a la qual Catalunya aporta més del que rep 
(GUIBERNAU, 2013, pàg. 383). De fet, en el context de crisi econòmica, la relació 
econòmica de Catalunya amb Espanya es va convertir en un dels eixos centrals del 
debat polític. Els partits catalanistes van denunciar un tracte fiscal injust i van aprofitar 
aquest argument per reclamar un autogovern que inclogués més autonomia fiscal per a 
Catalunya (SERRANO, 2013). 

La proposta d’un nou sistema fiscal per a Catalunya va obtenir, com ja havia passat amb 
l’Estatut, un suport majoritari al Parlament de Catalunya.31 Es va votar el 25 de juliol de 
2012. Dos mesos després, el 20 de setembre, Artur Mas es va reunir amb el president 
del govern espanyol, Mariano Rajoy, per analitzar-ne la viabilitat. Rajoy, líder del PP i 
que feia menys d’un any que havia substituït José L. Rodríguez Zapatero en el càrrec, 
pertanyent al PSOE, va deixar clar que la proposta de concert econòmic no era viable. 
En aquest sentit, Siroky et al. (2016, pàg. 441) destaquen la negativa del govern 
espanyol de negociar un canvi en la relació política i econòmica entre Catalunya i 
Espanya, i Elias (2015, pàg. 94) emfasitza l’antipatia i escepticisme del PP vers les 
polítiques autonòmiques i la descentralització. 

A banda de la sentència contrària a l’Estatut de Catalunya i de la negativa del govern 
espanyol al pacte fiscal, en el període que analitza aquesta recerca (2006-2015) el 
Tribunal Constitucional també va dictaminar contra diverses competències 
autonòmiques que el govern català pretenia desenvolupar, cosa que ha portat alguns 

                                                
31CiU, ICV, ERC i el diputats Joan Laporta (no adscrit a cap grup parlamentari) hi van votar a favor. 

El PSC també va donar suport a la majoria d’articles de la resolució, però es va abstenir quan es 
va votar la creació de l’Agència Tributària de Catalunya. El PP va votar en contra d’alguns punts 
i es va abstenir en altres. Ciutadans (C’s) va votar majoritàriament en contra de la proposta i 
Solidaritat per la Independència (SI) ho va fer en contra de tot el text. 
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autors (CARDÚS, 2010; COLOMER, 2017) a suggerir que Espanya viu un procés 
recentralitzador.  

Per últim, tres elements més destacats d’aquest període: en primer lloc, els problemes 
amb les infraestructures catalanes, especialment durant l’any 2007 en el sistema de tren 
de rodalies de Barcelona per l’arribada del tren d’alta velocitat (AVE) a aquesta mateixa 
ciutat. La majoria de partits polítics catalans van responsabilitzar-ne el govern espanyol, 
per ser l’administració competent de la gestió d’aquestes infraestructures. En segon lloc, 
l’augment de l’anticatalanisme en institucions espanyoles i mitjans de comunicació 
espanyols de caràcter conservador, que Crameri (2015a) considera que és un dels 
motius de l’increment de l’independentisme català. En la seva investigació estudia 
específicament el cas d’un reportatge de Telemadrid que denuncia una suposada 
discriminació dels castellanoparlants a Catalunya. I, en tercer lloc, l’onada de casos de 
corrupció que ha afectat partits polítics, principalment aquells que han ocupat posicions 
de poder: CiU, PP, PSOE i PSC per casos com ara contracte públics fraudulents i 
finançament il·legal de partits. Això inclou l’expresident de Catalunya Jordi Pujol i 
alguns dels seus familiars (COLOMER, 2017, pàg. 15). 

6.4 Increment del suport al dret a decidir i a la 
independència  

És en aquest context en el qual es produeix un increment progressiu i consolidació del 
suport al dret a decidir i a la independència de Catalunya (VILAREGUT, 2011; SERRANO, 
2013; GUIBERNAU, 2013; CRAMERI, 2014; ELIAS, 2015), un augment que, per tant, no 
s’explica principalment per motius identitaris (SERRANO, 2013). De fet, una enquesta 
del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya de 201432 va 
preguntar als nous independentistes quin era el motiu principal pel qual s’havia sumat a 
aquesta causa. En un model de resposta tancada, el motiu que es va situar en primera 
posició va ser “Per l’actitud/comentaris del Govern Central cap a Catalunya” (42,0%), 
seguit de “Tema econòmic/impostos mal repartits” (13,4%). En canvi, un motiu 
clarament identitari com “Idioma i cultura catalana” només va ser citat per l’1,6% dels 
enquestats com a motiu principal per adherir-se a l’independentisme. 

Com dèiem, dret a decidir i independència van anar ocupant l’espai central polític i 
social de Catalunya i, en conseqüència, també dels mitjans de comunicació i de l’opinió 
pública. Crameri (2014) emfasitza que en aquest període el discurs polític i mediàtic 
català va evolucionar d’una demanda de més autogovern dins d’Espanya a una altra de 
caràcter sobiranista. I en paraules d’Ucelay-Da Cal (2014, pàg. 18), bona part dels 
catalans van començar a alimentar el desig de “pensar en allò impensable”: la 
independència.  

                                                
32 Baròmetre d’octubre de 2014 (codi d’identificació 758). La pregunta que es va fer va ser: “Quin és 

el motiu principal pel qual vostè s’ha fet independentista en els últims anys?” 
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Les enquestes d’opinió també constaten aquesta evolució. Comencem fixant-nos en el 
dret a decidir. Durant el període que analitzem (2006-2015), el CEO va preguntar en 
diverses ocasions als ciutadans catalans sobre la possibilitat de convocar un referèndum 
o consulta. En concret ho va fer els anys 2012, 2013 i 2014, i en tots els sondejos al 
voltant de tres quartes parts dels enquestats s’hi van posicionar a favor (taula 1). 
Recollim els resultats de tres d’aquests sondejos.33 El primer va ser l’octubre de 2012 i 
un 74,1% dels enquestats van respondre afirmativament, el segon l’octubre de 2013 i el 
suport va ser del 71%, i el tercer el setembre de 2014 i aquest percentatge es va situar en 
el 70,08%. De fet, en aquests mateixos anys diversos mitjans de comunicació van fer 
enquestes d’aquests tipus i els resultats van ser similars, cosa que confirma que en 
aquest període una bona part dels catalans apostava per decidir en un referèndum si 
volien o no esdevenir un estat independent (GUINJOAN et al., 2013, pàg. 73). 

Taula 1. Suport a la realització d’un referèndum o consulta d’independència 

  Oct. 2012 Oct. 2013 Set. 2014 

A favor 74,10% 71% 70,08% 

En contra 19,90% 22,40% 22,90% 

NS/NC 6% 6,70% 6,40% 

Font: CEO. Autor: elaboració pròpia.  

Pel que fa a la independència, les dades de les enquestes del CEO abasten un període 
més ampli, cosa que permet observar amb detall l’evolució del suport aconseguit per 
aquest objectiu polític (gràfic 1).34 Segons dades del baròmetre del CEO, a finals de 
2005 la preferència d’un estat independent com a fórmula de relació entre Catalunya i 
Espanya se situava entorn al 13%. Des d’aleshores va anar pujant lleugerament fins al 
2010, quan es va situar en el 25%, moment en què va començar un creixement més 
pronunciat. A principis del 2012 la preferència per l’estat independent fregava el 30%. 

                                                
33 Es presenten els resultats de les enquestes en què la pregunta sobre el referèndum estava feta amb 

un esquema de resposta binari: a favor/en contra. En les enquestes de 2012 i 2013 la pregunta va 
ser “Vostè està a favor o en contra que es convoqui un referèndum perquè el poble de Catalunya 
decideixi si vol o no que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa?” En la de 2014 es va 
mantenir l’objectiu de fons de la pregunta però se’n va canviar la formulació i es va adaptar a la 
consulta independentista que s’havia de fer en unes setmanes, el 9 de novembre, i que havia 
convocat el govern català. Així, va ser: “Vostè està a favor o en contra que es convoqui una 
consulta el proper 9 de novembre, sobre si Catalunya ha d’esdevenir un Estat, i si aquest Estat ha 
de ser independent?” Els codis de localització d’aquestes enquestes del CEO són: 2012, 703; 
2013, 731; 2014, 754. 

34 Baròmetres del CEO que van de novembre de 2005 (codi 304) a octubre de 2015 (codi 804), 
ambdós inclosos. 
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Va ser en aquest moment en què va irrompre amb força i es va disparar. Va arribar al 
punt àlgid el novembre de 2013, amb un 48,5%. En aquest punt va iniciar un descens 
fins a situar-se al voltant del 40% a finals de 2015. 

Gràfic 1. Model de relació Catalunya-Espanya preferit pels ciutadans catalans a partir de 
la pregunta “Creu que Catalunya hauria de ser...”. Període 2005-2015 

 

No s’inclouen les opcions de resposta “No ho sap” i “No contesta” per la seva escassa presència i 
rellevància política. Font: CEO. Autor: elaboració pròpia. 

Durant el període de juny de 2011 a novembre de 2013 el CEO va incloure una altra 
pregunta sobre la independència en les seves enquestes, que complementava la que 
acabem de presentar. La pregunta en qüestió era: “I més concretament, si demà es fes un 
referèndum per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?” (gràfic 2).35 Es 
tractava d’un plantejament que només ofereia dues alternatives: Sí o No a la 
independència. Doncs bé, els resultats eren sensiblement més favorables a la 
independència que en l’anterior pregunta i en alguns casos el Sí esdevenia l’opció 
guanyadora. És significatiu destacar que el febrer de 2012 el Sí a la independència era 
del 44,6% i que només vuit mesos després, a l’octubre de 2012, s’havia enfilat fins al 
57%, el punt més àlgid de tota la sèrie històrica que es mostra. 

                                                
35 Baròmetres del CEO que van de juny de 2011 (codi 652) a novembre de 2013 (codi 733), ambdós 

inclosos. Els anys 2014 i 2015, el CEO també va preguntar sobre la independència, però amb 
formulacions diferents a la de l’anterior pregunta. En tot cas, quan la pregunta també era de 
model binari (Sí/No) el suport a la independència es va mantenir entre el 40% i el 50%. 
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Gràfic 2. Suport a la independència de Catalunya en el període 2011-2013 a partir de la 
pregunta “I més concretament, si demà es fes un referèndum per decidir la independència 
de Catalunya, vostè què faria?” 

No s’inclouen les opcions de resposta “Altres”, “No ho sap” i “No contesta” per la seva escassa 
presència i rellevància política. Font: CEO. Autor: elaboració pròpia. 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –en aquest cas depenent del govern 
espanyol– també va fer durant el període analitzat enquestes als ciutadans catalans amb 
preguntes relacionades amb el Procés català. No va preguntar sobre si s’estava a favor o 
en contra de fer un referèndum d’independència, sinó que es va centrar en el model 
d’organització territorial d’Espanya. En línia amb el que hem vist en el gràfic 1, fet amb 
dades del CEO, els sondejos del CIS indiquen que mentre el 2010 l’opció vinculada a la 
independència rebia el suport del 23% d’enquestats, el 2012 s’havia enfilat al 41,4% i el 
2015 arribava al 46,1%.36 

Aquest increment i consolidació del suport dels ciutadans catalans al dret a decidir i a la 
independència succeeix en un estat –Espanya– en què la Constitució afirma que la 
sobirania recau en el conjunt dels ciutadans espanyols (article 1.2) i que, a la vegada, 
garanteix “la indisoluble unidad de la Nación espanyola” (article 2). És un creixement i 
consolidació que, a efectes pràctics, s’evidencia a través diversos esdeveniments polítics 
que han tingut lloc al llarg del període analitzat (2006-2015) i que s’exposen a 
continuació de manera cronològica. 

                                                
36 En concret la pregunta era “Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de 

organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, ¿con cuál está Ud. más de 
acuerdo?” L’opció vinculada a la independència era: “Un Estado en el que se reconociese a las 
comunidades la posibilidad de convertirse en estados independientes” Per tant, el CIS no 
pregunta directament si s’està a favor o en contra de la independència ni si s’està a favor o en 
contra del dret a decidir. Tot i això, diversos mitjans han reinterpretat els resultats en aquest 
sentit. D’altra banda, aquestes dades del CIS s’han extret dels estudis codificats com a 2857 (any 
2010), 2965 (2012) i 3108 (2015). 
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a) La Plataforma pel Dret de Decidir i les manifestacions de 2006 i 2007 

La introducció en l’opinió pública i els mitjans de comunicació del concepte dret a 
decidir es produeix, especialment, a partir de dues manifestacions que se celebren els 
anys 2006 i 2007 que inclouen aquest concepte en el seu lema. Van ser organitzades per 
la Plataforma pel Dret de Decidir, entitat que s’havia creat recentment i que va tenir 
com a gran aportació “la tria, socialització i difusió” d’aquest concepte, que “va 
significar una innovació́ discursiva en el propi espai de l’independentisme-sobiranisme” 
(SUBIRATS I VILAREGUT, 2013, pàg. 520). 

b) Les consultes populars sobre la independència entre 2009 i 2011 

Entre els anys 2009 i 2011 entitats de la societat civil de Catalunya van promoure i 
organitzar més de 500 consultes independentistes populars –sense validesa jurídica– en 
municipis catalans. Preguntava explícitament per la independència de Catalunya i, en 
conjunt van participar-hi unes 800.000 persones. L’última es va organitzar a la capital 
catalana, Barcelona, amb un 20% de participació entre l’electorat (VILAREGUT, 2011; 
SERRANO, 2013; COLOMER, 2017). Un dels beneficis que l’independentisme va treure 
d’aquesta onada de consultes és que es va “demostrar l’existència d’un projecte polític 
comú entre sectors tradicionalment molt allunyats” (GUINAJOAN et al., 2013, pàg. 46). 

c) Majoria favorable al dret a decidir en les eleccions de 2012 

Al setembre de 2012 es van produir dos esdeveniment destacats en el marc del Procés 
català: la negativa del govern espanyol de negociar un nou sistema fiscal en línia de 
l’anomenat concert econòmic37 i la manifestació de l’11 de setembre de 2012, de marcat 
caràcter independentista i amb una participació massiva. Davant aquests fets, el 
president de la Generalitat, Artur Mas, va convocar eleccions al Parlament de Catalunya 
amb l’objectiu de definir un nou marc de relacions antre Catalunya i Espanya. Mas va 
argumentar la convocatòria d’eleccions assegurant que davant la massiva assistència a 
la manifestació en favor de l’estat propi era necessari decidir i transportar la veu dels 
ciutadans a les urnes. De fet, les eleccions van ser definides per múltiples analistes com 
a plebiscitàries. Entre els grans partits, CiU, ERC, ICV i el PSC –tot i que aquest últim 
amb matisos– van apostar pel dret a decidir de Catalunya als seus programes electorals. 

Els comicis, celebrats el 25 de novembre de 2012, van tenir dos resultats destacats: (1) 
van suposar un retrocés electoral per a CiU, però tanmateix Artur Mas va poder 
mantenir-se en el càrrec de president de la Generalitat i (2) van confirmar una majoria 
favorable al dret a decidir al Parlament de Catalunya.38  

                                                
37 Vegeu l’apartat 6.3. 
38 La composició del Parlament de Catalunya va quedar de la següent manera: CiU, 52 escons; ERC, 

21; PSC, 20; PP, 19, ICV, 13; C’s, 9; CUP, 3. 
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d) La consulta del 9N de 2014 

A partir de 2012, el Parlament de Catalunya impulsa diverses accions per aconseguir 
celebrar una consulta o referèndum sobre la relació política de Catalunya amb Espanya. 
Entre aquestes destaquen l’aprovació d’una resolució el 27 de setembre de 2012 per fer 
una consulta sobiranista durant la següent legislatura i l’aprovació el 23 de gener de 
2013 de “La declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya” per tal 
que els ciutadans de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu. Tanmateix, 
el govern espanyol i el Congrés dels Diputats sempre s’han oposat a celebrar una 
consulta o referèndum d’aquest tipus i el Tribunal Constitucional també ha actuat per 
impedir-ho (GILLESPIE, 2015; GRIFFITHS et al., 2015). Dos exemples d’això: el 25 de 
març de 2014 el Tribunal Constitucional va considerar il·legal la declaració de sobirania 
del Parlament de Catalunya anteriorment citada i el 8 d’abril de 2014 el Congrés dels 
Diputats va rebutjar traspassar a la Generalitat de Catalunya la competència per 
convocar una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

Sigui com sigui, el 9 de novembre de 2014 es va celebrar una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya, coneguda popularment com el 9N. La consulta incloïa una 
pregunta amb dos apartats amb resposta binària Sí/No: “Vol que Catalunya esdevingui 
un Estat?” i “En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?”. Va ser 
impulsada pel govern català i el Parlament de Catalunya, però el govern espanyol la va 
recórrer i el Tribunal Constitucional la va prohibir per considerar-la inconstitucional. 
Tanmateix, el govern català va substituir la consulta inicial pel que jurídicament es va 
considerar un procés de participació ciutadana –sense efectes jurídics vinculants– i va 
mantenir la mateixa pregunta i data de realització. El Tribunal Constitucional va tornar a 
suspendre aquest procés participatiu a instàncies del govern espanyol, però el govern 
català va decidir fer-lo igualment.  

Es va fer, com estava previst, el 9 de novembre de 2014 i els partits no sobiranistes van 
cridar a no anar a votar. Es va poder votar en 942 dels 947 municipis i els resultats 
definitius van ser: (1) Sí/Sí: 81%; (2) Sí/No: 10%; (3) Sí/En blanc: 1%; (4) No: 4,5%; 
(5) En blanc: 0,5%, i (6) Altres: 3%. Van votar 2.305.290 persones,39 una xifra que el 
govern català i els partits sobiranistes van considerar un èxit. No es va donar un 
percentatge de participació pel fet de no disposar d’un cens previ (PONT et al., 2016). 

e) Eleccions plebiscitàries de l’any 2015 

El 27 de setembre de 2015 es van celebrar unes noves eleccions al Parlament de 
Catalunya. Van ser plantejades pels partits polítics independentistes i les entitats 
sobiranistes com un plebiscit sobre la independència de Catalunya. Per aquest motiu, 
l’independentisme polític es va aplegar al voltant d’una gran candidatura, anomenada 

                                                
39 Dades oficials de la Generalitat de Catalunya: 

http://www.participa2014.cat/resultats/dades/ca/escr-tot.html 
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Junts pel Sí, que tenia com a principal objectiu electoral crear un estat català 
independent (COLOMER, 2017). 

En aquesta candidatura s’hi van integrar els dos grans partits que havien marcat 
l’objectiu de la independència de Catalunya: Convergència Democràtica de Catalunya 
(CDC)40 i ERC. També s’hi van incorporar representants de la societat civil catalana 
que compartien l’ideari independentista i també de les dues grans entitats 
independentistes de Catalunya, que els darrers anys havien estat les impulsores civils de 
l’independentisme i organitzadores de múltiples manifestacions. Es tracta d’Òmnium 
Cultural, entitat fundada el 1961 i vinculada sobretot a la promoció de la llengua i 
cultura catalana, i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), fundada el 2011 amb 
l’objectiu d’impulsar la independència de Catalunya. D’aquesta manera, les persones 
que van ocupar les cinc primeres posicions d’aquesta candidatura a la demarcació de 
Barcelona van ser per aquest ordre: Raül Romeva (exeurodiputat d’ICV), Carme 
Forcadell (expresidenta de l’ANC), Muriel Casals (expresidenta d’Òminum Cultural), 
Artur Mas (líder de CDC) i Oriol Junqueras (líder d’ERC). 

A aquestes eleccions també va presentar-s’hi una altra candidatura independentista 
destacada, la de la CUP, que també va rebre el suport d’Òmnium Cultural i l’ANC. 
D’altra banda, el plantejament plebiscitari d’aquestes eleccions va ser rebutjat per les 
candidatures no independentistes. Les principals van ser C’s, PSC, Catalunya Sí que es 
Pot (CSQP)41 i UDC. 

Les eleccions van tenir una participació del 74,95%, la més alta de la història en unes 
eleccions al Parlament de Catalunya. Els resultats en nombre de diputats van ser els 
següents: Junts pel Sí, 62; C’s, 25; PSC, 16; CSQP, 11; PP, 11; CUP, 10. Així, les dues 
candidatures independentistes van aconseguir la majoria absoluta al Parlament, amb 72 
dels 135 diputats. Pel que fa al percentatge, van sumar 47,80% dels vots.42 

 

6.5 El paper dels ciutadans i la societat civil en el 
Procés català: les manifestacions 

En el marc del Procés català i durant el període analitzat en aquesta recerca (2006-
2015), a Catalunya s’han celebrat set grans manifestacions que han tingut com a 

                                                
40 CDC s’havia presentat històricament a totes les eleccions celebrades al Parlament de Catalunya en 

una candidatura conjunta amb Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i conformaven 
Convergència i Unió (CiU). En les del 2015, però, l’objectiu independentista de CDC no va ser 
secundat per UDC, que va concórrer sola a les eleccions. Tanmateix, una part d’UDC va escindir-
se i va integrar-se en la candidatura de Junts pel Sí, de la qual va formar part CDC. 

41 Aquesta candidatura va incloure, entre d’altres, els partits ICV i Podem. 
42 Dades oficials de la Generalitat de Catalunya: 

http://www.gencat.cat/governacio/resultatsparlament2015/resu/09AU/DAU09999CM_L1.htm 
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denominador comú la reivindicació del dret a decidir i/o la independència. Han estat els 
anys 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015, per tant, distribuïdes de manera 
homogènia al llarg d’aquest període. Aquestes manifestacions han tingut un impacte 
directe en l’evolució del mateix Procés i en les relacions entre Catalunya i Espanya 
(SUBIRATS i VILAREGUT, 2013; BURG, 2015; CRAMERI, 2015b; COLOMER, 2017), 
generant un elevat ressò en els mitjans de comunicació i l’opinió pública d’aquest dos 
territoris. Són unes manifestacions que sumades a les consultes populars i la consulta 
del 9N de 2014 citades anteriorment fan que hi hagi consens a l’hora de constatar la 
rellevància dels ciutadans i la societat civil en el Procés català (SUBIRATS i VILAREGUT, 
2013; SERRANO, 2013; BURG, 2015; CRAMERI, 2015b). Per això, Crameri (2015b, pàg. 
104) afirma que les “entitats civils han estat les protagonistes principals en els moments 
clau de l’evolució recent de Catalunya cap a la independència”, unes entitats civils 
capitanejades per l’ANC i Òmnium Cultural.  

A la vegada, però, Crameri (2015b) argumenta –en un detallat estudi– que seria un error 
atribuir l’augment de l’independentisme únicament a un fenòmen de bottom-up des de 
la societat civil cap a la classe política, sinó que estem davant un moviment 
multidimensional en què també hi juguen un paper clau els partits i institucions 
polítiques i les elits culturals. Aquestes elits culturals, exposa Crameri, han esdevingut 
un punt d’interesecció entre entitats civils i classe política –gràcies, sobretot a la seva 
comprensió i explotació dels nous mitjans de comunicació vinculats a internet– i han 
convertit el moviment independentista en una xarxa que es mou tant en vertical com en 
horitzontal.  

Fet aquest apunt, a continuació es detallen les set grans manifestacions que han dominat 
el Procés català en el període 2006-2015. Totes s’han celebrat a Barcelona, excepte la 
de 2013. 

Manifestació de 18 de febrer de 2006 

Manifestació feta dies després que el líder de CiU, Artur Mas, arribés a un acord amb 
l’aleshores president del govern espanyol, José L. Rodríguez Zapatero, sobre l’Estatut 
que seria aprovat a les Corts espanyoles i que modificava substancialment l’aprovat 
prèviament pel Parlament de Catalunya. El lema de la manifestació va ser “Som un 
nació i tenim el dret a decidir” i es va fer sense el suport de les institucions catalanes. 
Organitzada per la Plataforma pel Dret a Decidir només va tenir el suport d’ERC entre 
els grans partits polítics. Tot i això, l’assistència va sorprendre els mateixos 
organitzadors, que la van quantificar en 700.000 persones. La Guàrdia Urbana de 
Barcelona la va reduir a 125.000. 

Manifestació d’1 de desembre de 2007 

També convocada per la Plataforma pel Dret a Decidir, en aquest cas el dret a decidir es 
reclamava per a una qüestió concreta: les infraestructures de Catalunya. Així, el lema de 
la manifestació va ser “Som una nació i diem prou! Tenim dret a decidir sobre les 
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nostres infraestructures”. Entre els grans partits, va tenir el suport de CiU, ERC i ICV. 
L’organització va xifrar l’assistència en 700.000 persones i els cossos policials en 
200.000. 

Manifestació de 10 de juliol de 2010 

L’impacte d’aquesta manifestació va ser molt superior al de les dues anteriors. Es va 
celebrar just l’endemà de fer-se pública la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut i, de fet, es va organitzar com a resposta directa a aquesta sentència. A la 
vegada, també va tenir el dret a decidir com a rerefons, ja que el lema va ser “Som una 
nació. Nosaltres decidim”. Va aplegar un milió i mig de persones segons l’organització i 
un milió cent mil persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. Amb aquestes xifres 
es va situar al mateix nivell que les dues altres grans manifestacions de la història de 
Catalunya: una el 1977 a favor de l’autonomia de Catalunya, just acabada la dictadura 
franquista, i l’altra, el 2003 en contra de la guerra dels Estats Units a l’Iraq. La 
manifestació del 10 de juliol de 2010 va ser organitzada per l’entitat Òmnium Cultural i, 
entre els grans partits catalans, va tenir el suport de CiU, PSC, ERC i ICV. 

Manifestació d’11 de setembre de 2012 

Aquesta manifestació es va situar en uns nivells d’afluència molt similars a l’anterior, 
1,5 milions de persones segons l’organització i la Guàrdia Urbana de Barcelona, xifra 
que la delegació del govern espanyol a Catalunya va rebaixar a 600.000 assistents. Es va 
celebrar coincidint amb la Diada nacional de Catalunya i va ser essencialment 
independentista. De fet, el lema anava un pas més enllà del dret a decidir –que va ser-hi 
molt present– i reclamava “Catalunya, nou estat d’Europa”. Organitzada per l’ANC, va 
tenir el suport de CiU, ERC, ICV i SI entre els grans partits. També s’hi van adherir 
diversos membres del PSC a títol personal. Va coincidir amb els dies previs a la reunió 
entre el president de la Generalitat, Artur Mas, i el del govern espanyol, Mariano Rajoy, 
sobre un nou sistema fiscal per a Catalunya. En aquells moments, ja s’apuntava amb 
claredat que Rajoy diria no a la proposta de concert econòmic sortida del Parlament de 
Catalunya. 

Manifestació d’11 de setembre de 2013 

Aquesta manifestació, clarament independentista, va tenir per lema “Via Catalana per la 
independència” i va consistir en una cadena humana de més de 400 quilòmetres de nord 
a sud de Catalunya, seguint el traçat de l’antiga Via Augusta. Segons el departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya hi van participar un milió sis-centes mil 
persones, xifra que la delegació del govern espanyol a Catalunya va reduir a 400.000. 
Convocada per l’ANC i Òmnium Cultural, va tenir el suport explícit de CDC, ERC i la 
CUP.  
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Manifestació d’11 de setembre de 2014 

Manifestació coneguda com la “V” per la forma que tenia, es va celebrar a Barcelona 
amb el lema “9N votarem, 9N guanyarem’, en referència a la consulta independentista 
convocada pel 9 de novembre d’aquell mateix any. El seu objectiu era reclamar un 
referèndum d’independència i la mateixa independència de Catalunya. Segons la 
Guàrdia Urbana de Barcelona hi van participar un milió vuit-centes mil persones i 
segons la delegació del govern espanyol a Catalunya van ser 520.000. Organitzada per 
l’ANC i Òmnium Cultural, va tenir el suport explícit de CDC, ERC i la CUP. 

Manifestació d’11 de setembre de 2015 

La manifestació de l’11 de setembre de 2015, també convocada per l’ANC i Òmnium 
Cultural, va tenir una participació d’un milió quatre-centes mil persones segons la 
Guàrdia Urbana de Barcelona i 550.000 segons la delegació del govern espanyol a 
Catalunya. Es va celebrar a Barcelona sota el lema “Via Lliure a la República Catalana” 
i tenia un clar objectiu independentista. Es va dur a terme en un context electoral, ja que 
just el 27 de setembre següent estaven convocades unes eleccions al Parlament de 
Catalunya que, com s’ha apuntat anteriorment, les candidatures independentistes van 
presentar com un plebiscit sobre la independència. La manifestació va tenir el suport 
explícit de Junts pel Sí, CDC, ERC i la CUP. 
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7. METODOLOGIA 

La metodologia d’aquesta investigació combina, essencialment, dues tècniques: l’anàlisi 
de frames i l’anàlisi d’estructures narratives, que habitualment no s’utilitzen 
conjuntament. Aquesta proposta metodològica parteix de l’ús previ d’ambdues 
tècniques per separat i d’una posterior reflexió sobre la possibilitat d’aplicar-les de 
manera conjunta sobre un mateix objecte d’estudi amb el propòsit d’aconseguir-ne un 
retrat més profund i extens del que s’aconseguiria amb una sola de les tècniques. Es 
tracta, en aquest sentit, d’una combinació no només teòrica, sinó també d’aplicació 
pràctica. Això s’ha traduït en diverses investigacions ja publicades i que han permès 
perfeccionar aquesta proposta metodològica (GILI i PONT, 2014; GILI, 2014; GILI, 2016). 

D’una banda, l’anàlisi de les estructures narratives s’executa per mitjà de la semiòtica 
narrativa, una subdisciplina de la semiòtica43 que estudia les estructures de sentit dels 
textos i que parteix de la base que el periodisme és una narrativa informativa que 
incorpora un sistema ideològic (BELL, 1999, BIRD i DARDENNE, 1990). Permet 
comprendre la configuració narrativa dels discursos en diversos nivells, des dels nivells 
més superficials i figuratius fins als més profunds i abstractes (GREIMAS i COURTÉS, 
1982). 

Per una altra banda, l’anàlisi de frames es fa en el context de la teoria del framing, que 
en les últimes dècades s’ha convertit en un dels pilars de referència dels teòrics de la 
comunicació per accedir als significats de la realitat (ENTMAN, 1993; SCHEUFELE, 1999; 
REESE, 2007). En aquest sentit, la investigació actual en comunicació assumeix que els 
periodistes adopten un punt de vista, un enquadrament quan elaboren les informacions 
(CORTIÑAS i PONT, 2009). 

La combinació d’anàlisi semiòtic i de contingut ha estat utilitzada per altres 
investigadors, tot i que amb diferències. Per exemple, Penalva i Mateo (2000) apliquen 
la semiòtica narrativa però se centren en elements narratius diferents als de la nostra 
recerca, i en l’anàlisi de contingut que realitzen no inclouen els frames. El que sí que és 
més habitual són estudis en què es fa una aproximació narrativa al framing, almenys en 
un nivell teòric. En aquesta línia, Castelló (2012) apunta que el framing, des de la seva 
concepció comunicativa, es relaciona amb la narratologia: 

“Un marc interpretatiu elabora una determinada narrativa sobre un fet o realitat social, o 
el que és el mateix, emmarcar un conflicte polític implica oferir un relat sobre el mateix 
en el qual es defineix el problema i les seves causes, s’ofereix una avaluació moral i 
s’apunten claus de tractament” (CASTELLÓ, 2012, pàg. 28-29). 

                                                
43 Els termes semiòtica i semiologia s’han utilitzat com a sinònims a l’hora de referir-se a la 

disciplina que estudia els sistemes de signes. En línia amb Eco (1991) en aquest document 
s’utilitza preferentment el terme semiòtica. 
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A banda de les dues tècniques citades –anàlisi de frames i d’estructures narratives, que 
constitueixen el pilar metodològic d’aquesta recerca i que són de tipus qualitatiu– també 
se n’usa una tercera, l’anàlisi d’agendes, de caràcter quantitatiu. D’aquesta manera es 
combina el mètode qualitatiu i el quantitatiu, una tendència cada cop més habitual per 
aconseguir una “triangulació” de resultats (BAXTER i BABBIE, 2004; IGARTUA i 
HUMANES, 2004). 
 

7.1 Referents teòrics metodològics 
Abans d’entrar a concretar la metodologia que s’aplica en aquesta recerca, es fa una 
aproximació als referents teòrics vinculats a les tres tècniques utilitzades. 

7.1.1 L’agenda-setting 

Un dels poders dels mitjans de comunicació a l’hora de formar l’opinió pública és la 
capacitat d’influir en l’agenda i, per tant, determinar quins són els temes que es debaten 
en l’agenda pública i política. En aquest punt es pren com a referència la teoria de 
l’agenda-setting, una de les teories dels efectes amb més impacte els últims 40 anys. Els 
seus antecedents cal buscar-los en la Mass Communication Research, iniciada als Estats 
Units les primeres dècades del segle XX, amb el propòsit d’estudiar la relació entre 
mitjans de comunicació i audiència. La formulació de la teoria de l’agenda-setting és 
obra de Donald L. Shaw i Maxwell McCombs, que la van elaborar a partir del postulat 
defensat per Walter Lippmann segons el qual els mitjans condicionen la imatge mental 
que les persones es fan del món que els envolta. En la recerca que va donar peu a 
aquesta teoria, McCombs i Shaw (1972) van investigar el comportament electoral d’un 
grup d’indecisos a la població de Chapel Hill, Carolina del Nord, durant les eleccions 
presidencials dels Estats Units de 1968 i van constatar que aquells assumptes públics 
destacats a les notícies es convertien en rellevants per al públic. 

Des d’una òptica genèrica, la teoria de l’agenda-setting versa sobre la transmissió de 
rellevància. La hipòtesi central assegura que “l’agenda mediàtica estableix l’agenda del 
públic. (...) S’afirma un fort efecte causal de la comunicació de masses sobre el públic: 
la transferència de la rellevància des de l’agenda mediàtica fins a l’agenda del públic” 
(MCCOMBS, 2006, pàg. 29). Així, els objectes presents en l’agenda mediàtica (temes 
d’interès públic, candidats polítics, missatges sobre relacions públiques, etc.) acaben 
tenint també una presència destacada en l’agenda pública.44 

                                                
44 En un segon nivell, la teoria de l’agenda-setting argumenta que la influència dels mitjans respecte 

a l’audiència també es percep en els anomenats “atributs” dels objectes (vegeu apartat 7.1.3.2). 
També existeix un tercer nivell d’agenda-setting, que estudia la transmissió de la rellevància 
d’objectes i atributs i la relació entre xarxes d’agendes (GUO i MCCOMBS, 2012), però que no 
forma part del corpus teòric de la nostra investigació.  
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Aquest procés de fixació d’agenda no és instantani, però sí que es dona relativament a 
mitjà termini gràcies a la redundància i repetició d’un mateix tema. Segons diversos 
estudis, es necessiten entre quatre i vuit setmanes per transferir la rellevància de 
l’agenda mediàtica a la pública (MCCOMBS, 2006, pàg. 94-95). 

Per tant, l’agenda-setting és un procés per mitjà del qual els actors que proposen temes 
“guanyen l’atenció dels professionals dels mitjans, del públic i de les elits polítiques” 
(DEARING i ROGERS, 1996, pàg. 1-2). En aquest sentit, l’agenda-setting està composta 
per tres elements: (1) l’agenda mediàtica: conjunt de temes que reben l’atenció dels 
mitjans; (2) l’agenda pública: conjunt de temes que un grup social més o menys ampli 
considera rellevants de ser debatuts de manera col·lectiva, i (3) l’agenda política: 
conjunt de temes que reben atenció política en part com a resposta a l’agenda mediàtica 
i a la pública (DEARING i ROGERS, 1996, pàg. 5-6). 

La teoria de l’agenda-setting argumenta que els mitjans de comunicació exerceixen una 
influència sobre els receptors, però aquesta no és una influència premeditada dels 
mitjans, sinó que més aviat és el resultat de la necessitat que tenen els mitjans de 
seleccionar i prioritzar uns determinats assumptes públics i elevar-los a la categoria de 
notícies del moment (MCCOMBS, 2006, pàg. 25). En la mateixa línia, tot i aquest poder 
d’influència, l’agenda-setting s’allunya de l’anomenada teoria de l’agulla hipodèrmica, 
àmpliament superada i aposta pel paradigma dels efectes limitats. Formulat per Klapper 
(1960) argumenta que els mitjans més que crear o modificar valors, reforcen els ja 
existents. És a dir, els mitjans no són l’única causa dels efectes sobre l’opinió dels 
individus. 

La teoria de l’agenda-setting està vinculada a dos conceptes principals que permeten 
entendre per què es produeix l’efecte d’establiment d’agenda. Són el de rellevància 
(salience) i el de necessitat d’orientació (need for orientation). 

La rellevància mediàtica (media salience) d’un tema s’ha definit partint des de diverses 
perspectives. Tanmateix, no se n’havia fet cap aproximació acadèmica que permetés 
estructurar-ne les diverses dimensions, cosa que va fer Spiro Kiousis (2004). En una 
aportació tant conceptual com metodològica va fixar tres dimensions per al concepte de 
rellevància: atenció, prominència i valència.45 S’entén per atenció el volum 
d’informació dedicat per un mitjà a un tema. La prominència, en canvi, es refereix, al 
“posicionament d’una història” o tema en un text o mitjà i, en conseqüència, la 
importància que aquesta jerarquització dona al tema. Pel que fa a la valència, està 
relacionada amb “elements afectius” i, per exemple, s’ha mesurat per mitjà del to 
positiu o negatiu d’una història, o de la quantitat de conflicte present en un tema 
(KIOUSIS, 2004, pàg. 74-75). En aquest sentit, la valència està directament relacionada 

                                                
45 Kiousis (2004) recull que la majoria d’investigacions sobre agenda-setting s’han centrat en la 

prominència i, sobretot, en l’atenció. En canvi, els focalitzats en la valència són molt menors. 
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amb l’agenda-setting de segon nivell i els atributs.46 

Juntament amb la rellevància, la necessitat d’orientació és un altre factor clau que 
propicia l’efecte d’establiment d’agenda. En aquest cas es tracta d’un concepte 
psicològic que es basa en la necessitat dels humans d’aconseguir informació per 
orientar-se davant les situacions que encaren. Així, quan els ciutadans perceben que un 
tema de l’esfera pública és rellevant per a la seva vida personal i/o social, i a la vegada 
consideren que no n’estan prou ben informats, això fa que s’activi la necessitat 
d’orientació i busquin informació en els mitjans de comunicació. Segons aquesta lògica, 
“com més gran és la necessitat d’orientació dels individus en l’àmbit dels assumptes 
públics, més probable és que prestin atenció a l’agenda dels mitjans de comunicació” 
(MCCOMBS, 2006, pàg. 116). Entre altres aspectes, la necessitat d’orientació depèn de si 
la persona té una experiència directa o indirecta amb un tema. Per norma, en els temes 
no experiencials es produeix un efecte d’establiment d’agenda superior (MCCOMBS, 
2006, pàg. 121-125). En definitiva, com més necessitat d’orientació i més rellevància, 
més establiment d’agenda. 

Actualment, la teoria de l’agenda-setting continua generant una elevada producció 
científica, cada vegada més interdisciplinària i amb una elevada presència de casos 
d’estudi de caràcter polític (TAI, 2009; WALGRAVE i VAN AELST, 2006), que el fa 
especialment interessant per a una investigació com aquesta. D’altra banda, una teoria 
complementària a la de l’agenda-setting és la coneguda com a tematització (MARLETTI, 
1985). La seva hipòtesi central és que els mitjans de comunicació tenen la capacitat de 
definir i establir el debat públic dels grans temes polítics. En conseqüència, entén 
l’opinió pública com una estructura selectiva de temes de la comunicació política. De 
fet, Marletti (1985) argumenta que són els mitjans i els aparells polítics els que 
essencialment desenvolupen els processos de tematització. 

7.1.2 El periodisme com a narrativa  

Una de les vies per estudiar el significat dels textos és analitzar-ne l’estructura narrativa. 
El motiu és que les cultures operen simbòlicament i, per tant, l’anàlisi dels textos que 
produeixen permet extreure conclusions no només de l’estructura utilitzada sinó també 
del sistema ideològic i els valors sociopolítics amb què es construeix la realitat 
(COURTÉS, 1980; GREIMAS i COURTÉS, 1982; HANSE et al., 1998).  

A aquesta constatació, cal afegir-ne una altra: el periodisme també és una narrativa, en 
aquest cas una narrativa informativa i, per tant, els seus textos també incorporen un 
rerefons ideològic i uns valors socials i polítics amb els quals es dona forma a la realitat. 
I és que aquesta ideologia i valors apareixen “encarnats”47 i institucionalitzats en 
múltiples aspectes de la vida quotidiana de les persones, com per exemple quan es mira 

                                                
46 Vegeu l’apartat 7.1.3.2. 
47 Embodied en diversos textos originals en anglès. 
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la televisió o es llegeix el diari (BELL, 1999; BIRD i DARDENNE, 1990; GORDILLO, 1999; 
SCHUDSON, 1989). 

Fins i tot, diversos autors van més enllà i defensen que el periodisme no només 
narrativitza, sinó que, a partir de la recombinació de diversos elements, també ficciona 
aspectes de la realitat (HARTLEY, 1990, pàg. 115; O’DONNELL, CASTELLÓ, 2011, pàg. 
192). En aquest sentit, “la tasca periodística és una feina sociosemiòtica per 
excel·lència” que consisteix a “reobjectivar” i “redefinir” una determinada realitat. Així 
el periodista és “un constructor públic d’una realitat social de naturalesa simbòlica” 
(RODRIGO, 1995, pàg. 153). Per tot plegat, des de fa diverses dècades, l’estudi de la 
comunicació de masses ha pres consciència de la importància de les pautes culturals en 
l’elaboració i recepció dels continguts informatius (CAREY, 1992; FISKE i TAYLOR, 
1991; SCHUDSON, 1989; TUCHMAN, 1983).  

L’anàlisi de les estructures narratives es fa per mitjà de la semiòtica narrativa, una 
subdisciplina de la semiòtica que estudia les condicions de producció de sentit dels 
textos i que ha estat àmpliament utilitzada en la investigació dels textos narratius dels 
mitjans de comunicació. La semiòtica narrativa permet comprendre la configuració 
narrativa dels discursos en diversos nivells, dels nivells més superficials i figuratius fins 
als més profunds i abstractes. Parteix de la premissa que cada narració és una estructura 
amb un doble pla. D’una banda, (1) hi ha el relat, que és el pla del contingut, allò narrat. 
És a dir, la història narrada o estructura narrativa. I de l’altra, (2) hi ha el discurs, que és 
el pla de l’expressió, l’estructura discursiva. En altres paraules, la manera de narrar el 
relat (CHATMAN, 1990, pàg. 157; GREIMAS i COURTES, 1982, pàg. 272). En síntesi, la 
semiòtica narrativa permet comprendre l’organització narrativa dels discursos i, en 
conseqüència, la ideologia associada a aquests discursos. 

Les bases de la semiòtica narrativa es fonamenten en tres aportacions clau de Vladimir 
Propp, Claude Lévi-Strauus i Algirdas J. Greimas. A partir de l’anàlisi de contes 
tradicionals, Propp (1992) fa emergir les seves unitats narratives bàsiques, d’entre les 
quals destaquen els rols dels personatges i les accions que desenvolupen aquests 
personatges i que fan avançar la història. Per la seva banda, Lévi-Strauss (1987) parteix 
d’una perspectiva antropològica per detectar les oposicions binàries presents en les 
narracions. Aquest model basat en la confrontació també fa desenvolupar la trama. I, per 
últim, Greimas (1980), partint de les aportacions dels dos anteriors autors, evidencia que 
un mateix personatge pot assumir diversos rols i accions per mitjà de les oposicions 
binàries, cosa que genera transformacions al llarg de la trama. És el que anomena 
“concepció dinàmica de les estructures actancials” (GREIMAS, 1980, pàg. 18). 

7.1.3 El framing 

La teoria del framing o enquadrament s’ha convertit en les últimes dècades en un dels 
pilars de referència dels teòrics de la comunicació (ENTMAN, 1993; SÁDABA, 2001; 
SCHEUFELE, 1999; REESE, 2007). Té el seu origen en el desenvolupament de la 
denominada sociologia interpretativa i ha esdevingut una eina concreta per accedir als 
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significats de la realitat. És una teoria que suposa la superació del corrent objectivista 
que va dominar la recerca en comunicació els anys seixanta i setanta del segle XX, que 
postulava una separació radical entre informació i opinió. “La investigació actual en 
comunicació assumeix que els periodistes, en tractar les informacions, adopten un punt 
de vista, un enfocament, un enquadrament” (CORTIÑAS i PONT, 2009, pàg. 118). El 
framing es basa en la idea que la manera com es presenta un tema pot tenir influència en 
com és entès per l’audiència (SCHEUFELE i TEWKSBURY 2007, pàg. 11). 

7.1.3.1 Concepció comunicativa i altres concepcions 

Els estudiosos del framing alerten que aquesta és una teoría que admet més d’una 
interpretació i que, en aquest sentit, és una teoria fracturada ja que no existeix una 
definició consensuada. En altres paraules, existeixen múltiples concepcions de la teoria 
del framing i del concepte frame. En tot cas, la concepció que s’utilitza en aquesta 
investigació és la comunicativa, en línia amb el plantejament d’Entman (1993), 
Druckman (2001) i Tankard et al. (1991). 

La concepció comunicativa parteix de la base que el framing és un procés de selecció i 
èmfasi de determinats aspectes de la realitat en un text mediàtic, fet que guia la 
interpretació i avaluació que els receptors fan d’aquest text i, per tant, també de la 
realitat (ENTMAN, 1993). En altres paraules, segons Entman, “els mitjans de 
comunicació enquadren els esdeveniments socials: (1) seleccionant alguns aspectes 
d’una realitat percebuda (que rebran una rellevància més gran en un missatge que 
altres), assignant-los (2) una definició concreta, (3) una interpretació causal, (4) un 
judici moral i/o (5) una recomanació per al seu tractament” (IGARTUA et al. 2004, pàg. 
54). 

Druckman (2001, pàg. 227) insisteix en la idea d’èmfasi i parla de emphasis framing 
effect i, de fet, a l’hora de referir-se a aquesta concepció comunicativa utilitza el terme 
frames in communication, que defineix com les “paraules, imatges, frases i aspectes 
d’estil que un orador utilitza per transmetre informació a un altre”. Així, el frame que 
escull l’orador pot revelar allò que l’orador veu com a rellevant per al tema en qüestió. 
Per exemple, explica Druckman, un polític que emfasitza els temes econòmics durant 
una campanya electoral utilitza un frame econòmic que suggereix que les 
consideracions econòmiques són pertinents. També és especialment rellevant la síntesi 
que proposen Tankard et al. (1991, pàg. 5), afirmant que el frame és “la idea central 
organitzadora del contingut de les notícies que aporta un context mitjançat un procés de 
selecció, èmfasi, exclusió i elaboració”. 

És rellevant remarcar que el fet que cada periodista o mitjà de comunicació pugui 
enquadrar la realitat des d’un determinat enfocament, no implica, per norma general, un 
tractament parcial. Entman (2010, pàg. 389) admet que emmarcar la realitat sovint 
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afavoreix un bàndol o un altre en les disputes públiques –de fet, utilitza el concepte 
“framing esbiaixat”–48 però argumenta que aquesta inclinació o biaix és el resultat de 
les normes culturals i periodístiques combinades amb l’interès de les elits per controlar 
les notícies. Aquesta inclinació o biaix no és el mateix que parlar de parcialitat.49 El 
biaix “es produeix quan una notícia emfasitza un marc preferit per un bàndol en un 
conflicte polític mentre ignora o restringeix el marc de l’altre bàndol” (ENTMAN, 2010, 
pàg. 392), però per poder parlar de parcialitat cal que el biaix que es produeix en un 
mitjà sigui constant durant un llarg període. En concret, pel cas de la política dels Estats 
Units, parla d’un període de vuit anys, seguint el temps màxim dels mandats 
presidencials. 

En resum, aquesta investigació analitza els frames periodístics ‒també anomenats media 
frames o news frames‒ és a dir, com els mitjans de comunicació emmarquen un 
determinat tema. Per tant, se centra en el contingut manifest del missatge i fa una anàlisi 
eminentment textual.  

Ara bé, els orígens del framing cal buscar-los fora de l’àmbit de la comunicació, en 
concret en la psicologia cognitiva i la sociologia interpretativa. Precisament, és en 
l’àmbit de la psicologia on neix el concepte frame. El seu creador va ser Gregory 
Bateson, antropòleg i lingüista, i el va formular el 1955 per tal d’explicar perquè les 
persones es fixen en uns aspectes de la realitat i n’ignoren d’altres. La seva visió del 
frame era eminentment psicològica, ja que el considerava un instrument de la ment per 
comprendre el missatge comunicatiu.  

Druckman (2001), referint-se a aquesta concepció psicològica utilitza el concepte 
frames in thought. En aquest cas, un frame no és una propietat d’una comunicació, sinó 
que descriu la percepció que un individu té d’una situació (àmbit cognitiu). Per 
exemple, un individu que avalua candidats polítics a partir de les seves propostes 
econòmiques es considera que està en un marc mental de frame econòmic. 

Tanmateix, va ser dins l’àmbit de la sociologia que es va desenvolupar la teoria del 
framing. L’origen de la concepció del framing basada en la sociologia interpretativa es 
troba en el sociòleg Irving Goffman. El 1974 publica Frame Analysis. An Essay on the 
Organization of Experience, en què intenta respondre a la pregunta de com s’organitzen 
els esdeveniments en la nostra societat. Goffman (2006, pàg. 11) explica que “les 
definicions d’una situació s’elaboren d’acord amb principis d’organització que 
governen els esdeveniments –almenys els socials– i la nostra participació subjectiva en 
ells; frame és la paraula que utilitzo per referir-me a aquests elements”. Goffman 
argumenta que per entendre què succeeix en la societat, les persones utilitzen frames 
que donen sentit a allò que els envolta. En una línia similar, Lakoff (2004, pàg. xv) 
defineix els frames com “estructures mentals que donen forma a la manera en què veiem 

                                                
48 Slanted framing en la versió original anglesa. 
49 Bias en la versió original anglesa. 
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el món” i exposa que, conscients d’això, els polítics emmarquen els discursos amb 
l’objectiu d’associar-hi determinats valors i visions del món. 

Des de la sociologia, el framing va fer el salt a l’àmbit dels estudis de comunicació, ja 
que de la mateixa manera que la sociologia vol accedir als significar de la realitat, “els 
periodistes interpreten realitats per donar-les a conèixer a les seves audiències” 
(SÁDABA, 2001, pàg. 148). I també, de la sociologia va néixer una altra concepció del 
framing destacada i, a la vegada, diferent a la comunicativa. És la que descriu els frames 
com elements d’acció col·lectiva. Tant la concepció comunicativa del framing com la 
d’acció col·lectiva comparteixen una visió constructivista de la realitat, però tenen una 
diferència essencial. Tal com resumeix Sádaba (2001), mentre els frames que utilitzen 
els mitjans de comunicació s’entén que sorgeixen com a resultat de la tasca periodística 
–això inclou les circumstàncies professionals de producció de les notícies i 
l’aproximació interpretativa a la realitat propi del periodisme–, els frames d’acció 
col·lectiva són instruments ideats per agents socials, polítics o culturals per aconseguir 
captar membres i mobilitzar als seus seguidors amb un determinat objectiu. En aquest 
sentit, Sádaba (2001, pàg. 155) assegura que “els frames dels mitjans se situen en un 
domini més cognoscitiu i lligats al pluralisme com a actitud informativa” i, en canvi, 
“els marcs dels moviments (politicosocials) estan concebuts en i per a l’acció” ja que 
“els moviments són considerats agències de significació col·lectiva amb capacitat per 
difondre idees a la societat”. Tanmateix, tal com indica Tarrow (2012) és evident que 
els mitjans també són agents amb un fort poder per originar i consolidar moviments 
socials, emmarcar el discurs social i també per crear enquadraments socials. 

7.1.3.2 Framing i segon nivell d’agenda-setting 

Els estudis de framing –en la seva vessant comunicativa– estan relacionats amb 
l’anomenat segon nivell de la teoria de l’agenda-setting. En un primer nivell, com s’ha 
exposat anteriorment,50 els objectes presents en l’agenda mediàtica acaben tenint una 
presència destacada en l’agenda pública. En el segon nivell, la influència dels mitjans 
respecte a l’audiència radica en els anomenats atributs dels objectes. McCombs (2006) 
els defineix de la següent manera:  

“Cadascun dels objectes té nombrosos atributs: són característiques i propietats que 
completen la seva imatge. (...) Aquests atributs, per descomptat, poden ser molt variats 
pel que fa al seu abast: des de descripcions ben delimitades com ‘d’esquerres’ fins a 
d’altres més àmplies com ‘geni literari’. En la teoria de l’agenda-setting, l’atribut és un 
terme genèric que engloba tota la gamma de propietats i trets que caracteritzen un 
objecte.” (MCCOMBS, 2006, pàg. 138-139) 

                                                
50 Vegeu l’apartat 7.1.1. 
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La manera com les agendes d’atributs dels mitjans influeix l’agenda del públic 
constitueix el que es coneix com segon nivell de l’agenda-setting. Per tant, els mitjans 
no només poden indicar sobre què pensar (primer nivell de l’agenda-setting), sinó que 
també poden contribuir a determinar com hem de pensar sobre un assumpte (segon 
nivell de l’agenda-setting). Dit de manera diferent, els mitjans poden emfasitzar unes 
característiques i propietats dels objectes, deixar-ne d’altres en un nivell secundari i no 
mostrar cap interès per la resta, cosa que tindrà un impacte en la perspectiva social d’un 
objecte. 

Aquest és el punt en el qual convergeixen l’agenda-setting dels atributs o de segon 
nivell amb el framing. A partir d’aquesta confluència es planteja una pregunta: són 
exactament el mateix els frames i els atributs? És un debat teòric inconclús i que no té 
una resposta unívoca. 

McCombs i Ghanem (2001) consideren que un frame és més que un conjunt d’atributs 
descriptius. Així, algunes característiques i propietats d’un objecte poden cridar més 
l’atenció de l’audiència que d’altres i esdevenir especialment rellevants a l’hora de 
determinar la importància d’aquest objecte. Aquests atributs rellevants són decisius en 
la manera com es defineix la percepció d’un objecte. 

De fet, McCombs (2005) identifica dos tipus diferents d’atributs: “aspectes” i “temes 
centrals”. Els “aspectes” són una categoria general d’atributs. Els “temes centrals” són 
una categoria delimitada pels atributs que defineixen una perspectiva dominant sobre un 
objecte. En aquesta línia, Aira també diferencia entre frames i atributs:  

“Un frame és un atribut de l’objecte sotmès a consideració, perquè el descriu. Malgrat 
això, no tots els atributs són frames. Si es defineix un frame com una perspectiva 
dominant sobre l’objecte –una descripció i una caracterització penetrants de l’objecte–, 
llavors un frame es delimita a un grup molt especial d’atributs.” (AIRA, 2007, pàg. 127) 

I afegeix que un frame és un “atribut dominant en un missatge” o, dit amb altres 
paraules, “els atributs que defineixen un tema central són frames” (AIRA, 2007, pàg. 
127). D’aquesta manera, mentre l’atribut és un terme genèric,51 el frame és un terme 
més concret. De fet, en la definició que el mateix McCombs fa del concepte atribut i que 
hem vist anteriorment, ell mateix ja considera que “l’atribut és un terme genèric” 
(MCCOMBS, 2006, pàg. 138-139). En canvi, hi ha posicionaments diferents al d’aquesta 
concepció. Per exemple, Cappella i Jamieson (1997, pàg. 47) argumenten que el 
framing és una manera de plantejar allò que succeeix en la realitat que va més enllà de 
donar més rellevància a determinats atributs per sobre d’altres. 

                                                
51 En la definició que el mateix McCombs (2006, pàg. 139) fa del concepte atribut i que hem vist 

anteriorment, ell mateix ja considera que “l’atribut és un terme genèric”. 
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Més enllà d’aquesta diferenciació entre frames i atributs, compartim la tesi defensada 
per McCombs (2006), Weaver (2007) i Castelló i Montagut (2010) que el framing és 
més que un simple segon nivell d’agenda-setting. I, a la vegada que, malgrat això, els 
objectius de l’anàlisi de frames complementen els estudis d’agenda-setting (CASTELLÓ i 
MONTAGUT, 2010). 

7.2 Metodologia de la recerca  

7.2.1 Població, mostra i unitats d’anàlisi 

7.2.1.1 Població  

Conjunt de textos –gèneres d’informació i d’opinió (GOMIS, 2008)– que tinguin com a 
tema principal el denominat Procés català52 en els mitjans de comunicació generalistes 
del conjunt d’Espanya i de Catalunya en el període 2006-2015.53  

7.2.1.2 Mostra 

a) Les manifestacions del Procés català 

La mostra analitzada s’ha escollit tenint en compte diversos paràmetres. El primer és 
que l’anàlisi del període 2006-2015 es fa per mitjà de les set manifestacions clau del 
Procés català fetes en aquest interval temporal.54 En concret, es van celebrar els anys 
2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015 i, per tant, estan distribuïdes de manera 
homogènia al llarg del període investigat. A la vegada, aquestes manifestacions són els 
moments de mobilització popular més massiva del període analitzat –només per darrera 
dels processos electorals–, fet que les converteix en un element d’elevat valor. 

Les manifestacions s’han utilitzat com a sondatges o prospeccions temporals, tendència 
habitual en l’àmbit de la investigació en comunicació (AIRA, 2007; CHENG i PALACIOS, 
2009; CASTELLÓ, 2014). De fet, Montagut (2012, pàg. 126) afirma que “un media frame 
es detecta en el moment en què hi ha una ‘posada en escena’ o en antena d’un 
determinat tema”. En aquest sentit, les manifestacions han esdevingut esdeveniments 
mediatitzats que són transformats per mitjà del tractament que en fan els mitjans de 
comunicació i, precisament, la manera com l’audiència construeix la percepció 
d’aquestes manifestacions depèn de la cobertura informativa que se n’ha fet. A més, 
conscients d’aquesta realitat, els mateixos organitzadors de les manifestacions les 
conceptualitzen per tal de generar imatges i missatges que els ajudin a aconseguir els 
objectius que es proposen (CASTELLÓ, 2014).  

                                                
52 Delimitació del concepte Procés català feta en l’apartat 2. 
53 Delimitació temporal de la tesi exposada en l’apartat 2. 
54 Les set manifestacions es detallen en l’apartat 6.5. 
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Tenint en compte tot això, les set manifestacions escollides són clars exemples de 
posada en escena del Procés català i, per tant, es poden utilitzar com a prospeccions a 
l’hora de fer l’anàlisi plantejada. D’aquesta manera, la investigació present se 
circumscriu a les peces que tenen com a temàtica central qualsevol de les 
manifestacions esmentades i, per extensió, el Procés català.  

b) Premsa escrita 

El tractament mediàtic que els mitjans de comunicació fan del Procés català s’estudia a 
partir de la cobertura informativa que en fa la premsa escrita. Som conscients que a 
l’hora d’informar-se l’audiència de la premsa escrita és inferior a la d’altres mitjans de 
comunicació massius55 i també que quan els mitjans informen d’una manifestació –les 
del Procés català incloses– la televisió juga un paper essencial a causa del fet que 
aquests tipus d’esdeveniments són molt visuals. Tanmateix, la premsa escrita ofereix un 
seguit de beneficis qualitatius que n’han motivat la seva elecció. 

En primer lloc, gaudeix d’un elevat poder a l’hora de marcar l’agenda pública. Així, la 
teoria de l’agenda-setting conclou que la influència dels diaris com a fixadors d’agenda 
és superior a la de la televisió. Com a generalització empírica de caràcter global, 
McCombs (2006) exposa que en aproximadament la meitat de les ocasions no hi ha una 
diferència discernible entre el paper de diaris i telenotícies com a fixadors d’agenda. Ara 
bé, en l’altra meitat de casos, els diaris tendeixen a avantatjar la televisió en una 
proporció d’aproximadament 2 a 1. McCombs (2006) admet que aquesta conclusió pot 
ser una sorpresa fora de l’àmbit comunicatiu, ja que l’opinió convencional és que la 
televisió és el mitjà més poderós. Tanmateix, les audiències acostumen a tenir més 
temps per aprendre l’agenda dels diaris. En canvi, els telenotícies s’assemblen més a les 
portades d’un diari. 

La premsa escrita, per tant, és una de les institucions més influents en la societat actual 
(VINCENT, 2000) i, especialment, pel que fa a la influència sobre el poder polític 
(BORRAT, 1989). En aquest sentit, els diaris són una eina de referència per als segments 
socioculturals més alts, uns segments socials que marquen models de conducta per mitjà 
del seu lideratge, tant polític com d’opinió, i que són una figura clau en la presa de 
decisions que afecten al conjunt de la societat (PENALVA i MATEO, 2000). 

A la vegada, la premsa escrita es basa en un model informatiu i opinatiu raonat i crític, 
que contribueix a formar una opinió pública més consistent. És a dir, que fa una funció 

                                                
55 Segons dades del CEO de 2012 (baròmetre amb codi d’identificació 705), a la pegunta “Vostè per 

mitjà de quins mitjans s’acostuma a informar dels temes polítics” un 85,1% afirma fer-ho per 
mitjà de la televisió. La premsa se situa en segona posició amb un 64,1%, per davant de la ràdio 
(46%) i internet (41,7%). Es prenen com a referència dades de 2012 ja que la manifestació 
celebrada aquest any és la central de les set que s’analitzen. En queden tres per davant seu i tres 
per darrera. 
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d’aprofundiment analític que va més enllà del model de la televisió i la ràdio (PENALVA 
i MATEO, 2000; QUESADA, 1995).  

D’altra banda, les dinàmiques informatives dels mitjans de comunicació fan que allò 
publicat en la premsa escrita –especialment a la portada– aconsegueixi ressò mediàtic a 
la resta de tipologies de mitjans (ràdio, televisió i premsa digital). Un exemple és la 
lectura de portades de diaris que es fa als magazíns matinals i programes informatius 
nocturns de ràdio i televisió (MERCADÉ, 2013). 

Per últim, un argument operatiu a favor de la premsa escrita. Analitzar aquest tipus de 
premsa facilita el control sobre el significat, tal com exponsen PENALVA i MATEO 
(2000):  

 “La premsa escrita permet a l’investigador un major control sobre el significat perquè 
s’opera sobre dades verbals i no sobre imatges. La premsa atorga majors facilitats per a 
la codificació i la determinació de les unitats d’anàlisi. El tractament de tota la 
informació és uniforme ja que totes les unitats d’anàlisis se situen en un mateix nivell, 
quelcom impossible si es treballa amb signes no verbals.” (PENALVA i MATEO, 2000, 
pàg. 191) 

c) Diaris analitzats 

La mostra de l’estudi la componen sis diaris de l’estat espanyol. Tres d’ells s’editen a 
Madrid per al conjunt d’Espanya: El País, El Mundo, ABC.56 Els altres tres s’editen a 
Barcelona per a Catalunya: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya57 i El Punt 
Avui.58 Mentre que els tres editats a Madrid es distribueixen a tota Espanya, els tres de 
Barcelona ho fan de manera gairebé exclusiva a Catalunya, ja que a la resta de l’estat 
espanyol la seva presència és residual o inexistent.59 En aquest sentit, és oportú destacar 
l’existència de dues esferes públiques diferents: la catalana i la del conjunt d’Espanya, 
que en alguns aspectes coincideixen i en d’altres no. Schlesinger (2009, pàg. 13), 
referint-se al cas de Catalunya, parla d’una esfera pública dual, l’estrictament catalana i 
la del conjunt de l’Estat espanyol. 

                                                
56 S’analitzen les edicions que aquests tres diaris fan per a tota Espanya, que ells mateixos anomenen 

edicions “nacionals”, i no les que fan específicament per a Catalunya. L’objectiu és observar el 
tractament de la informació que realitzen per al conjunt d’Espanya i no només per a Catalunya. 

57 Recordem que l’anomenarem El Periódico al llarg de tota aquesta recerca. 
58 El Punt Avui és un diari fruit de la fusió de dos diaris –Avui i El Punt el juliol de 2011. El període 

anterior a aquesta data s’analitzarà per mitjà del diari Avui ja que és l’únic dels dos que tenia una 
edició unificada per a tot Catalunya i, a més, just abans de la fusió el diari Avui tenia una tirada i 
una difusió mitjana superior a la de El Punt, segons les dades de l’Oficina de Justificació de la 
Difusió (OJD) de 2010. 

59 Segons la informació que ens han proporcionat des dels tres diaris editats a Barcelona: fora de 
Catalunya, La Vanguardia i El Periódico només es distribueixen a algunes de les principals 
ciutats espanyoles com ara Madrid, València, Sevilla o les Illes Balears. Pel que fa a El Punt Avui 
no es distribueix enlloc fora de Catalunya, excepte si se n’és subscriptor. 
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La selecció d’aquests sis diaris s’ha fet a partir de la combinació de tres criteris:  

1. Ser mitjans de referència al seu territori. Tant en el cas dels diaris editats a Madrid 
com dels editats a Barcelona són els diaris generalistes amb més difusió al seu 
territori (conjunt d’Espanya i Catalunya, respectivament).60 

2. Assegurar l’equilibri numèric entre els editats a Madrid i Barcelona. 
3. Cobrir un ampli espectre ideològic. És a dir, que els diaris seleccionats tinguin 

línies editorials diverses davant el Procés català i que, a la vegada, se situïn en 
punts diferents en l’eix esquerra-dreta.61 

Amb relació a la quantitat de diaris analitzats, McCombs (2006, pàg. 101) –referint-se 
als estudis sobre l’agenda-setting– exposa que “moltes investigacions utilitzen un únic 
mitjà com a representant de tota l’agenda mediàtica, basant-se en la premissa 
consolidada que hi ha un alt grau de redundància entre les agendes informatives de 
cadascun dels mitjans”.62 Tanmateix, tal com fan altres investigacions aquest projecte 
d’investigació vol fixar-se no només en la tria temàtica que fan els diversos mitjans 
analitzats, sinó també en l’enquadrament que apliquen i les estructures narratives que 
construeixen, cosa que fa que la quantitat de diaris analitzada sigui superior, situant-se 
en sis. De fet, a l’hora de definir la mida de la mostra no existeix una solució 
preestablerta (KRIPPENDORFF, 1990, pàg. 100). 

d) Dies analitzats 

Ens referim ara a la quantitat de dies analitzats de cada diari. Estudis destacats en el 
marc de l’agenda-setting i de l’agenda-building limiten el marc temporal a investigar al 
dia previ i posterior a la data de l’esdeveniment triat (AIRA, 2007, pàg. 387). Tanmateix, 
són múltiples els autors que amplien aquest període. Dos exemples d’això són Aira 
(2007) i Sádaba i Rodríguez-Virgili (2007), que se situen entre els cinc i set dies 

                                                
60 Segons dades de l’OJD, entre el gener i el desembre de 2012 els tres principals diaris al conjunt 

d’Espanya van ser –per aquest ordre– El País, El Mundo i ABC. Pel que fa a Catalunya el 
rànquing va ser: La Vanguardia, El Periódico, El País i El Punt Avui. Les dades globals de 
cadascun d’aquests diaris van ser: El País va tenir una tirada mitjana de 400.212 exemplars i una 
mitjana de difusió de 324.814 exemplars; El Mundo de 289.448 i 206.007, respectivament; ABC 
de 235.070 i 171.969; La Vanguardia, 202.488 i 172.263; El Periódico es va situar en 138.610 i 
107.512, respectivament, i, per últim, El Punt Avui va tenir una tirada mitjana de 34.363 i una 
difusió mitjana de 26.513. D’altra banda i en referència al nombre de lectors diaris, l’Estudi 
General de Mitjans (EGM) amb dades acumulades de febrer a novembre de 2012 constatava les 
següents xifres: El País, 1.929.000; El Mundo, 1.181.000; ABC, 648.000; La Vanguardia, 
811.000; El Periódico, 613.000; El Punt Avui, 146.000. Es prenen com a referència dades de 
2012 perquè la manifestació celebrada aquest any és la central de les set que s’analitzen, en 
queden tres per davant seu i tres per darrera. A més, el 2012 és el primer cop en què els sis diaris 
analitzats coincideixen en el temps (El Punt Avui existeix com a tal des de juliol de 2011). 

61 La proximitat ideològica dels diaris analitzats amb determinats partits polítics i tendències 
polítiques queda recollida en l’apartat 5.3. 

62 El mateix McCombs (2006, pàg. 101) indica que als Estats Units amb freqüència s’ha assignat 
aquest paper de representant de tota l’agenda mediàtica al New York Times. 
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d’anàlisi. Aquest projecte d’investigació també es decanta per un marc temporal 
d’anàlisi similar. En concret, a l’hora d’estudiar les quatre manifestacions sobre el dret a 
decidir, s’examinaran cinc dies: el previ a l’esdeveniment, el mateix dia de la marxa i 
els tres posteriors. Aquesta acotació temporal s’ha decidit arran dels resultats adequats 
aconseguits en investigacions prèvies (GILI i PONT, 2014; GILI 2014; GILI, 2016). 

e) Gèneres i elements analitzats 

La mostra que s’analitza inclou dues tipologies de gènere periodístic: 

• Peces del gènere informatiu-interpretatiu: notícia, crònica, entrevista, reportatge i 
enquesta. El gènere informatiu-interpretatiu és el nucli principal dels diaris. 

• Peces editorialitzants: inclou els editorials, però també altres peces que en fan la 
funció, com per exemple aquelles en què els diaris aproven o suspenen personatges, 
conegudes popularment com a “semàfors”. L’anàlisi de les peces editorialitzants, 
que pertanyen al gènere d’opinió, permet contrastar els resultats obtinguts amb el 
gènere informatiu-interpretatiu i conèixer amb detall el posicionament de la direcció 
del diari. 

En tots dos casos l’anàlisi es fa sobre el conjunt del text de les peces. Per tant, inclou 
tant el primer nivell de lectura (titulars, avantítols, subtítols i destacats) com el segon 
nivell (cos de la notícia o text ampliat). 

D’altra banda, de cada diari s’analitzen dos elements: 

• Portades: en línia amb el que s’acaba d’exposar, s’estudien les peces que hi 
apareixen tant del gènere informatiu-interpretatiu com les peces editorialitzants. La 
rellevància que s’atorga a les portades respon al fet que els textos que s’hi publiquen 
tenen unes dues vegades més lectors que les que ho fan a les pàgines interiors del 
diari (MCCOMBS, 2006, pàg. 107). A més, la portada funciona com a índex o sumari 
on es posen de manifest les principals apostes informatives del diari i s’evidencia el 
tractament que se’ls dona.  
Tot i que s’analitza tant el primer com el segon nivell de lectura, les portades de 
diaris tenen un format en què predomina el primer nivell de lectura. Això és 
significatiu perquè és en aquest primer nivell on s’exposen els principals temes del 
fet del qual s’informa i, a més, amb una tendència a l’impacte per intentar captar 
l’atenció del lector (PENALVA i MATEO, 2000). A la vegada, el primer nivell de 
lectura suposa una estructura narrativa sintètica (LÓPEZ i FRANCO, 2011) i les 
estratègies de lectura fan que aquest primer nivell sigui el primer en què el lector 
focalitza l’atenció. Pel que sabem, els titulars són un element clau per a la 
comprensió de la macroestructura de l’article periodístic (VAN DIJK, 1990, pàg. 
204). 

• Interior: les úniques peces interiors que s’analitzaran seran les editorialitzants. Pel 
seu format –amb un escàs primer nivell de lectura–, el segon nivell de lectura té una 
importància elevada en aquest tipus de peces. 
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Aquesta proposta d’anàlisi –tant pel que fa als gèneres estudiats com a la distinció entre 
portades i peces interiors– segueix la línia d’altres investigacions que han fet 
plantejaments similars (PENALVA i MATEO, 2000; SEMETKO i VALKENBURG, 2000, 
IGARTUA et al., 2004; AIRA, 2007; CORTIÑAS i PONT, 2009; LÓPEZ i FRANCO, 2011) i, 
de fet, segueix el model d’una altra investigació de l’autor d’aquesta tesi (GILI, 2016). 

7.2.1.3 Unitats d’anàlisi 

Arran del plantejament metodològic presentat, les unitats d’anàlisi d’aquesta 
investigació són dues: 

1. Mitjà de comunicació: cadascun dels sis diaris analitzats. Aquesta unitat d’anàlisi 
permet comparar els resultats d’un mitjà de comunicació amb els d’altres i, per tant, 
extreure’n conclusions. 

2. Peces del gènere informatiu-interpretatiu i peces editorialitzants: cadascuna de 
les peces amb titular independent que respon a aquests gèneres periodístics (GOMIS, 
2008). 

Per facilitar la gestió d’aquestes unitats d’anàlisi s’ha elaborat una fitxa d’anàlisi.63 

7.2.1.4 Peces analitzades 

A partir dels tres elements exposats –població, mostra i unitats d’anàlisi– s’han detectat 
442 peces en el conjunt dels sis diaris analitzats que compleixen els requisits estipulats 
per formar part de la mostra definitiva: informar sobre les manifestacions i, per 
extensió, del Procés català; tenir un titular independent, i ser del gènere informatiu-
interpretatiu o peces editorialitzants. D’aquestes 442 se n’han descartat 23, un 5,20% 
del total, per no tenir prou elements textuals que permetin assignar-los les categories 
d’anàlisi establertes. El diari ABC és el mitjà del qual s’han descartat menys peces –de 
fet, cap (0%)– mentre que El Periódico és el mitjà amb més peces descartades (un 
16,42% de la mostra original) pel seu estil de titulars curts i contundents en portada. La 
resta de diaris tenen entre un 2 i un 5% de peces descartades. Amb tot això, la mostra 
definitiva de la investigació queda fixada en 419 peces, cadascuna de les quals es 
considera una unitat d’anàlisi.  

7.2.2 Anàlisi d’agendes 

L’anàlisi d’agendes del Procés català en els diaris de la nostra mostra pren com a base la 
teoria de l’agenda-setting i els conceptes de rellevància i necessitat d’orientació, 
exposats anteriorment.64 En aquest sentit la identificació de la rellevància mediàtica del 

                                                
63 Vegeu l’apartat 11.1.  
64 Vegeu l’apartat 7.1.1. 
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Procés es fa a partir dels criteris fixats per Kiousis (2004). Aquesta identificació pivota 
sobre dos indicadors: 

1. Nivell d’atenció. La variable d’anàlisi d’aquest indicador és: 
• Total de peces amb titular independent que cada diari dedica a qualsevol de 

les set manifestacions analitzades i, per extensió, al Procés català. 
2. Nivell de prominència. Les variables d’anàlisi d’aquest indicador són dues: 

• Posició de la peça dins el diari: s’indica si (1) és el tema principal de la 
portada; (2) és el segon tema principal de la portada; (3) se situa en un nivell 
de tercer tema a la portada o es una peça d’una pàgina interior que actua com 
a tema principal d’aquesta pàgina; (4) és un breu de la portada o una peça 
d’una pàgina interior que ocupa un espai secundari en aquesta pàgina. 

• Existència d’acompanyament gràfic: s’assenyala si el text inclou o no 
complement gràfic (fotografia, fotocomposició, gràfic, etc.). 

7.2.3 Anàlisi d’estructures narratives 

Partint de les bases teòriques de la semiòtica narrativa exposades anteriorment,65 
l’estratègia d’anàlisi de les estructures narrativa que es planteja en aquesta recerca es 
concentra en tres elements dels textos que permeten observar el seu rerefons ideològic: 

a) L’assignació de rols narratius, també denominats actants. 
b) Els objectius i les accions que realitzen els personatges o actors que assumeixen 

aquests rols narratius. 
c) La fase de la narració en què se situa cada unitat analitzada. 

7.2.3.1 Rols narratius 

Els rols narratius o actants són les funcions que poden complir dins un relat els 
personatges que hi apareixen. Segons el model actancial, la quantitat d’aquests rols és 
limitada i, per tant, tots els discursos són variacions d’un esquema narratiu canònic. En 
aquesta anàlisi s’utilitza la classificació de rols narratius pròpia de la semiòtica 
narrativa, que parteix de Greimas (1987, pàg. 270-275) i Courtés (1980, pàg. 62-66) i 
que ha estat readaptada per Ruiz (2010, pàg. 8-10) i Ruiz et al. (2011, pàg. 102) amb la 
inclusió d’alguns rols més generals i amb canvis en la seva denominació per tal de 
facilitar-ne la comprensió: 

• Proponent de contracte: subjecte que proposa una missió o acció a un altre 
subjecte –Destinatari de contracte– per tal d’aconseguir un determinat objectiu. La 
relació que s’estableix entre aquests dos subjectes pot ser de quatre tipus: promesa, 
amenaça, seducció o provocació, tot i que en alguns casos aquesta relació pot no 
quedar explicitada o ser ambigua. 

                                                
65 Vegeu l’apartat 7.1.2. 
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• Destinatari de contracte: personatge a qui el Proponent de contracte planteja una 

proposta o compromís per tal de desenvolupar una missió. Serà un Destinatari de 
contracte aprovatori si accepta la missió i un Destinatari de contracte denegatori 
si la rebutja. També és possible que no consti o sigui ambigu si accepta o no la 
missió. A més, hi ha l’opció que tant si accepta o rebutja la missió, el Destinatari 
de contracte faci una contraproposta, un rol que anomenem Destinatari de 
contracte contraproponent. 

 
• Subjecte d’acció: és el protagonista de l’acció, personatge al qual el Proponent de 

contracte proposa fer l’acció principal del relat. Es tracta del mateix rol que el 
Destinatari de contracte amb la diferencia que aquest ja ha assumit l’acció que li ha 
estat encarregada i ja l’està executant. És un Subjecte d’acció positiu si fa una 
acció que beneficia al Subjecte d’estat i és un Subjecte d’acció negatiu si l’acció és 
perjudicial per al Subjecte d’estat. Tanmateix, és possible que el benefici o 
perjudici no quedi explicitat o sigui ambigu. 

 
• Subjecte d’estat: individu per al qual es desenvolupa l’acció. És un Subjecte d’estat 

beneficiat si es beneficia de l’acció del Subjecte d’acció i un Subjecte d’estat 
perjudicat si en resulta danyat. Tanmateix, és possible que el benefici o perjudici 
no quedi explicitat o sigui ambigu. 

 
• Ajudant: personatge o circumstància que facilita el desenvolupament de la missió 

del Subjecte d’acció. 
 
• Oponent: personatge o circumstància que dificulta la missió del Subjecte d’acció i 

que aconsegueixi el seu objectiu. 
 
• Contrincant: té una missió, que és l’oposada a la del Subjecte d’acció. Si s’assoleix 

una missió, no es pot assolir l’altra. Metodològicament s’entén el Subjecte d’acció 
com un rol proactiu i el Contrincant com un rol reactiu, és a dir, a la contra de la 
missió del Subjecte d’acció. 

 
• Sancionador: personatge que al final de la trama avalua al Subjecte d’acció en 

funció de l’objectiu que busca, l’acció que efectua o el resultat que aconsegueix. És 
el destinador de la sanció. Es considera un Sancionador crític si desacredita o 
desautoritza al protagonista i un Sancionador aprovatori si l’elogia o justifica. 

 
• Sancionat: és el destinatari de la sanció una vegada finalitzada la trama. És un 

Sancionat criticat si és desacreditat o desautoritzat, i se’l considera Sancionat 
aprovat si és elogiat o justificat. 
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Els rols narratius que assumeixen els personatges són elements indispensables per tal 
que la narració tingui acció, per focalitzar aquesta acció d’una determinada manera i 
també per poder generar oposicions binàries entre ells. De fet, és habitual que en les 
notícies sobre conflictes institucionals complexos s’utilitzin les oposicions entre els 
personatges vinculats a aquests conflictes –als quals s’assigna un rol– per facilitar-ne 
l’explicació (O’DONNELL i CASTELLÓ, 2011, pàg. 196). 

En l’anàlisi que es fa es registren els rols narratius que assumeixen tots els personatges 
vinculats amb el Procés català. En aquest sentit, és rellevant puntualitzar que els propis 
diaris estudiats poden esdevenir un personatge que assumeixi un rol narratiu. Això 
succeeix en els editorials i altres peces de tipus editorialitzant, en què els diaris es 
posicionen en primera persona. Els rols que més habitualment assumeixen els diaris són 
els de Proponent de contracte –per exemple, quan un mitjà proposa una missió a un 
partit polític, a un govern, als ciutadans, etc.– i el de Sancionador –quan un mitjà avalua 
l’acció de qualsevol dels exemples acabats de citar. 

7.2.3.2 Accions i objectius 

Els personatges que assumeixen els rols narratius acabats de detallar duen a terme 
accions per aconseguir un objectiu concret. Seguint les categories conceptuals 
proposades per Ruiz (2010), de cada personatge s’analitza: 

• Acció: activitat d’un personatge feta a partir d’una intenció o objectiu. 
• Objectiu: allò –estat, situació, objecte– que un personatge pretén aconseguir per a si 

mateix o per a un altre personatge amb l’acció que fa. 

Un mateix personatge pot fer múltiples accions i perseguir múltiples objectius al llarg 
del període analitzat en aquesta investigació. Per això, a l’hora de presentar els resultats, 
el focus es posa en aquelles accions i objectius que són més recurrents. 

D’altra banda, indicar que és habitual que apareguin de manera implícita múltiples rols 
narratius, accions i objectius. Tanmateix, per tal d’evitar interpretacions amb implícits 
ambigus, en el procés de codificació només s’han tingut en compte aquells rols, accions 
i objectius explícits. 

7.2.3.3 Fases de la narració 

A partir dels rols narratius i de les accions desenvolupades es genera una estructura 
narrativa ubicada en una determinada fase narrativa. En aquest àmbit es contemplen les 
quatre fases de l’esquema narratiu canònic (COURTÉS, 1997; GREIMAS i COURTÉS, 
1982), que són: 

• Contracte o manipulació: un personatge –que actua com a Proponent de 
contracte– proposar a un altre personatge o a si mateix –Destinatari de contracte– 
la realització d’una missió o programa narratiu. Com s’ha apuntat anteriorment, la 
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relació que s’estableix entre aquests dos subjectes pot ser de promesa, amenaça, 
seducció o provocació, tot i que en alguns casos aquesta relació pot no quedar 
explicitada o ser ambigua. 

• Execució: realització de la missió o programa encarregat al Subjecte d’acció, que 
l’assumeix com a propi. El Subjecte d’acció pot enfrontar-se a un Contrincant, 
veure obstaculitzada la seva acció per un Oponent i/o rebre el suport d’un Ajudant. 

• Competència: el Subjecte d’acció adquireix les aptituds o competències per tal de 
fer la tasca que li ha estat encarregada. Les competències fonamentals són: voler 
fer, haver de fer, saber fer i poder fer. Serà competent per desenvolupar la missió si 
vol i/o ha de fer-la i si posseeix els sabers i poders per dur-la a terme. 

• Sanció: un Sancionador evalua la missió encarregada al Subjecte d’acció –que aquí 
assumeix el rol de Sancionat– i els resultats que ha obtingut. Si l’evaluació és 
positiva es fa un reconeixement o retribució al Sancionat i si és negativa se’l critica 
o se’l castiga. 

En la recerca que es fa es detecta la fase de la narració en què, de manera dominant, se 
situa cada unitat analitzada. Així, tot i que en una peça s’hi pot detectar la presència de 
diverses fases narratives, només es registra aquella preponderant. 

7.2.3.4 Narracions prototípiques 

A partir dels resultats de l’anàlisi de les estructures narratives (assignació de rols 
narratius; objectius i accions; fases de la narració) s’estableixen les narracions 
prototípiques de cadascun dels diaris analitzats. Una narració prototípica és un marc 
narratiu genèric format per les característiques comunes d’un conjunt de narracions 
similars que formen un grup homogeni. Dit d’una altra manera, són esquemes globals 
que representen les estructures narratives més recurrents en els textos analitzats. Una 
narració prototípica no necessàriament ha de correspondre amb una determinada 
narració de les analitzades en una mostra. És, per tant, una construcció que resulta d’un 
procés analític. En tot cas, definir les narracions prototípiques és essencial perquè 
permet identificar i subratllar els marcs narratius reiteratius i rellevants d’una mostra 
extensa (RUIZ et al. 2009 i 2011). 

7.2.4 Anàlisi de frames 

7.2.4.1 Classificació de frames 

L’anàlisi de frames d’aquesta investigació es fa des de la via deductiva i partint d’una 
classificació genèrica de frames elaborada inicialment per Neuman et al. (1992) i 
Iyengar i Simon (1993) i que posteriormente van adoptar Semetko i Valkenburg (2000). 
Es una tipificació de frames de caràcter polític que inclou cinc categories: 
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• Frame de conflicte: per captar l’atenció de l’audiència, s’emfasitza el conflicte 
entre individus, grups o institucions.  

• Frame d’interès humà: la informació es presenta des d’un punt de vista humà o 
emocional. A la pràctica, això sovint implica personalitzar i dramatitzar les notícies 
per captar l’interès de l’audiència.  

• Frame de conseqüències econòmiques: s’enfoca una notícia des de l’òptica de les 
conseqüències econòmiques que pot tenir en un individu, grup, institució, regió o 
país. 

• Frame de moralitat: aquest enfocament fa un èmfasi especial del context ètic, 
moral o religiós. Es presenten prescripcions sobre com s’hauria d’actuar d’acord 
amb un determinat tipus de codi de conducta. A causa del propòsit d’objectivitat del 
periodisme, els mitjans sovint es refereixen a aquest frame per mitjà de cites o 
inferències (NEUMAN et al., 1992). 

• Frame de responsabilitat: es presenta un tema o problema de tal manera que 
s’atribueix la responsabilitat de la seva causa o solució a un individu, grup, 
institució, govern, regió o país. 

Existeixen altres classificacions de frames de caràcter polític,66 però la que s’utilitza en 
aquesta investigació ha estat i continua sent àmpliament emprada a nivell internacional 
(SÁDABA et al., 2008). És una classificació, com s’ha apuntat, feta des de la via 
deductiva, amb uns frames prèviament fixats que es verifica fins a quin punt són 
presents al text analitzat. A més, es tracta d’uns frames genèrics, aplicables a una gran 
varietat d’esdeveniments. Tot plegat permet estudiar àmplies mostres i comparar els 
resultats obtinguts amb els d’altres recerques fetes amb aquesta mateixa classificació, 
independentment del seu país, cultura i context temporal (DE VREESE, 1999; SEMETKO i 
VALKENBURG, 2000; DE VREESE et al., 2001).67 

 

                                                
66 Per citar dos exemples: (1) de Vreese et al. (2011) també utilitzen una classificació de cinc frames, 

però lleugerament diferents a la nostra: de beneficis de seguretat, de beneficis econòmics, 
d’amenaça econòmica, d’amenaça cultural i d’amenaça a la seguretat nacional. I (2) Glazier i 
Boydstun (2012) apliquen fins a 12 enquadraments predefinits com ara de terrorisme, de 
reconstrucció i d’armes de destrucció massiva. 

67 En canvi, en la via inductiva s’estudia el text sense tenir predeterminats els enquadraments que 
s’hi busquen, partint d’una aproximació oberta. Tot i que aquest sistema permet detectar tots els 
frames amb què un tema pot ser enquadrat, sovint està basat en una mostra massa petita i pot ser 
difícil de replicar en altres investigacions (SEMETKO i VALKENBURG, 2000). En la mateixa línea, 
els frames específics –construïts ad hoc per analitzar un tema o esdeveniment concret–, tot i 
permetre estudiar-lo amb un elevat detall, dificulten comparar casos i elaborar hipòtesis generals 
i teories globals (DE VREESE, 1999; DE VREESE et al., 2001). 
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7.2.4.2 Identificació de frames 

Per identificar i classificar els frames se segueix una escala de 20 preguntes que es 
realitzen davant de cada unitat de text analitzada. És una escala desenvolupada per 
Semetko i Valkenburg (2000), amb la inclusió d’alguns matisos aportats per Igartua et 
al. (2004) i alguns de propis (GILI i PONT, 2014). Així, cada frame porta associades un 
grup de preguntes que, al ser plantejades, condueixen l’investigador en el procés de 
detecció i classificació dels enquadraments. L’escala de preguntes és la següent: 

Frame de conflicte 

• El text reflecteix desacord entre partits polítics, individus, grups, institucions o 
països? 

• Un partit, individu, grup, institució o país fa un retret a un altre partit, individu, 
institució o país? 

• Es fa referència a dos o més posicionaments diferents del problema o tema 
plantejat? 

• El text es refereix a guanyadors o perdedors? 

Frame d’interès humà 

• El text mostra la cara humana o emocional del tema o problema abordat, amb la 
possible inclusió d’un exemple o testimoni personal concret? 

• S’utilitzen adjectius o descripcions personals que generen sentiments de greuge, 
empatia, simpatia o compassió? 

• S’emfasitza com els individus o grups estan afectats pel problema o tema plantejat? 
• El text fa referència a la vida privada o personal dels seus protagonistes? 
• S’inclou informació visual que podria generar sentiments de greuge, empatia, 

simpatia o compassió? 

Frame de conseqüències econòmiques 

• El text menciona guanys o pèrdues financeres actuals o futures? 
• Es fa referència als costos o nivell de despesa associat al tema o problema descrit? 
• S’al·ludeix a les conseqüències econòmiques per tal de seguir o no una determinada 

acció o objectiu? 

Frame de moralitat 

• El text inclou algun tipus de missatge moral? 
• Es fa referència a la moralitat, a Déu o a altres principis religiosos? 
• S’ofereixen prescripcions socials específiques sobre com actuar? 
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Frame de responsabilitat 

• El text suggereix que alguna institució, partit polític, grup, individu o país té la 
capacitat de resoldre o alleugerir el problema o tema abordat? 

• Se suggereix que alguna institució, partit o país és responsable del problema o 
tema? 

• Se suggereix que un individu o grup social és responsable del problema o tema 
plantejat? 

• Se suggereix que el problema requereix una acció urgent? 
• Se suggereixen solucions al problema o tema abordat? 

D’altra banda, des d’una concepció comunicativa del framing –que és la que s’utilitza 
en aquesta investigació–68 els frames es poden trobar arreu d’un text periodístic, però hi 
ha uns elements dels textos on es produeix de manera més destacada el procés 
d’enquadrament. Són els titulars, subtítols, entradetes de la notícia, destacats, citacions, 
fotografies, gràfics, etc. És a dir, especialment en el primer nivell de lectura (TANKARD 
et al. 1991; TANKARD, 2001). 

7.2.4.3 Elements dels quals s’identifica el frame 

L’anàlisi del framing es fa sobre dos elements diferents, de cadascun dels quals es 
registra el seu frame. Són: 

1. El frame del Procés català. Aquest enquadrament es correspon amb el frame 
dominant en cadascuna de les unitats d’anàlisi. 

2. El frame dels personatges vinculats al Procés català que apareixen en cadascuna 
de les unitats d’anàlisi. 

A banda d’això, convé destacar que l’anàlisi d’enquadraments té per objectiu detectar 
únicament el frame dominant, que és aquell que és preponderant. Així, tot i que en una 
mateixa unitat d’anàlisi es pot detectar més d’un frame associat al Procés català o als 
personatges que hi apareixen vinculats, només es registra aquell que té més presència 
que la resta. Aquesta és una metodologia que han utilitzat, per exemple, Aira (2007), 
Sádaba i Rodríguez-Virgili (2007) i Castelló i Capdevila (2013). 

7.2.4.4 To dels frames 

També és oportú destacar la possibilitat d’atribuir una valoració a cada frame detectat, 
metodologia comuna en diversos estudis i alineada amb el concepte de valència de 
Kiousis (2004, pàg. 74-75).69 Aira (2007, pàg. 391) defineix aquesta valoració com a to 

                                                
68 Vegeu l’apartat 7.1.3.1. 
69 Concepte detallat en l’apartat 7.1.1. 
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i Igartura et al. (2004, pàg. 59) parlen de caràcter. En el nostre cas utilitzem el concepte 
to. Així, a cadascun dels frames detectats se li atribueix un to dominant, que pot ser:  

• Positiu: la mirada posa l’accent en els aspectes positius del fet descrit. 
• Negatiu: la informació emfasitza els aspectes negatius o conflictius del fet descrit. 
• Neutre o ambigu: s’intenta transmetre una descripció molt ajustada als fets i a les 

declaracions dels autors. També és possible que no quedi clar el caràcter avaluatiu. 

En concret, s’atribueix el to dels dos frames següents: 

• To del frame del Procés català. Aquest to es correspon amb el to preponderant en 
cadascuna de les unitats d’anàlisi. 

• To del frame dels personatges vinculats al Procés català que apareixen en 
cadascuna de les unitats d’anàlisi. 

7.2.5 Altres consideracions metodològiques 

7.2.5.1 Aplicació dels conceptes vinculats a la ciència política 

Tenint en compte la delimitació dels conceptes vinculats a la ciència política que s’ha 
fet anteriorment,70 sempre que els mitjans de comunicació parlin de dret a 
l’autodeterminació, aquest terme s’interpretarà com a sinònim de dret a decidir. En la 
mateixa línia, quan els mitjans parlin de sobiranisme, aquest concepte també 
s’assimilarà al dret a decidir. 

En canvi, quan els mitjans utilitzin conceptes com independència, secessió, estat propi i 
derivats d’aquests, no es consideraran sinònims de dret a decidir, ja que són opcions que 
s’obren quan la sobirania està garantida i s’exerceix i, per tant, no són el mateix que el 
dret a decidir. Això és rellevant per al fet següent: la legitimació de la independència, la 
secessió o l’estat propi per vies democràtiques porta implícita la legitimació del dret a 
decidir. En canvi, la legitimació del dret a decidir no implica obligatòriament estar a 
favor de la independència, la secessió o l’estat propi.  

D’altra banda, en el marc del Procés català, també es fa referència a la possibilitat de la 
celebració d’una consulta o referèndum per tal que Catalunya pugui decidir el seu futur. 
En aquesta recerca, més enllà de consideracions jurídiques relacionades amb el caràcter 
vinculant de la consulta o referèndum –en les quals no s’entrarà–, s’utilitzen aquests dos 
conceptes com a sinònims. 

                                                
70 Vegeu l’apartat 5.5. 
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7.2.5.2 Categorització de personatges segons la variable 
sobiranista 

Els personatges que apareixen en la mostra analitzada han estat classificats a partir 
d’una variable sobiranista. Tal com s’ha apuntat anteriorment, el sobiranisme és un 
moviment polític que reclaman la capacitat plena de decisió democràtica d’un demos 
sense sotmetre’s a cap altre poder i, per tant, en el cas català, reclama la capacitat dels 
ciutadans de Catalunya de decidir si volen continuar formant part d’Espanya o crear un 
estat català independent. Partint d’aquesta definició, els personatges que apareixen en la 
mostra han estat classificats en tres categories: 

• Sobiranista: personatge partidari que els ciutadans de Catalunya puguin decidir si 
volen continuar formant part d’Espanya o crear un estat català independent i que es 
posiciona de manera proactiva a favor d’aquesta capacitat de decisió.  

• No sobiranista: inclou dues tipologies: (1) personatge contrari a sotmetre a votació 
el fet que els ciutadans de Catalunya puguin decidir si volen continuar formant part 
d’Espanya o crear un estat català independent; (2) personatge no contrari al fet que 
els ciutadans de Catalunya puguin decidir si volen independitzar-se, però que, a la 
pràctica, no reclama de manera proactiva que es pugui celebrar un referèndum amb 
aquest objectiu. 

• Ambigu o no categoritzable: personatge del qual no se sap amb claredat si és 
partidari o no de la sobirania de Catalunya o, que per la seva condició, no es pot 
classificar. En aquest grup hi entren, especialment, personatges genèrics com ara: 
polítics catalans i espanyols, catalanisme, catalans, espanyols, Catalunya i Espanya. 
A aquest tipus de personatges genèrics només se’ls classificarà com a sobiranistes o 
no sobiranistes si en el text analitzat queda clar que estan a favor o en contra de la 
sobirania política de Catalunya. 

Per classificar un personatge entre sobiranista i no sobiranista s’han tingut en compte 
dos paràmetres: (1) el posicionament polític del personatge en qüestió al voltant 
d’aquest aspecte, que s’ha determinat a partir d’una anàlisi de les declaracions públiques 
que ha fet sobre la sobirania, i (2) la informació sobre el personatge que es dona en el 
propi text analitzat. D’altra banda, és possible que hi hagi algun personatge que al llarg 
del període analitzat (2006-2015) pugui canviar de categoria. Per exemple, el govern 
català dels anys 2003-2010 –denominat periodísticament Tripartit– no es considera 
intrínsecament sobiranista, però sí que se’n considera el govern català de la candidatura 
Junts pel Sí sortit de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015. 

L’objectiu d’aquesta categorització sobiranista és observar els resultats des d’aquesta 
perspectiva. En el cas de les estructures narratives el propòsit és veure quin tipus de 
relacions s’estableixen entre els personatges que assumeixen els diversos rols narratius. 
Per exemple, identificar un possible patró de relació entre sancionadors crítics i 
sancionadors criticats des d’una òptica sobiranista.  
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Per últim, apuntar que en el procés per fixar aquesta variable sobiranista, se n’han 
descartat d’altres de similars. Són: 

• Variable independentista: ha estat descartada per dos motius: (1) és més inestable 
en el temps que la sobiranista, ja que durant el període analitzat (2006-2015) són 
diversos els personatges analitzats que han passat de no ser independentistes a ser-
ho; (2) des d’un punt de vista personal tenim més interès en posar el focus en si els 
ciutadans de Catalunya poden o no decidir el seu futur polític (variable sobiranista) 
que en el fet de si volen o no ser independents (variable independentista). 

• Variable catalanista: ha estat descartada perquè el concepte catalanista és massa 
ambigu i no permet categoritzar amb claredat els personatges que hi estan vinculats. 
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, catalanista és un “adepte del 
catalanisme com a opció política”. A la vegada defineix el catalanisme com a 
“moviment que defensa el reconeixement de la personalitat política de Catalunya o 
dels Països Catalans.”71 

7.2.5.3 Agrupació de personatges 

Sovint, els periodistes utilitzen conceptes diversos per a referir-se a un mateix 
personatge. A vegades es tracta de simples sinònims– per exemple, govern català i 
Generalitat o govern espanyol i Moncloa– i d’altres responen a una conceptualització 
similar –per exemple, Catalunya i els catalans o Espanya i els espanyols. En aquest 
sentit, per tal de facilitar l’anàlisi i l’extracció i comparació de resultats s’han agrupat 
conceptes diversos sota un únic personatge, ja sigui perquè són sinònims o perquè 
responen a una conceptualització similar. Les agrupacions principals que s’han fet són 
les següents (primer s’indica el concepte paraigües i, a continuació, tots aquells que s’hi 
vinculen): 

• Catalunya: Catalunya (entesa com a col·lectivitat d’individus, no com a espai 
geogràfic), catalans (quan es parla dels ciutadans catalans com un conjunt), societat 
catalana i ciutadans catalans. 

• Govern català: govern català, Generalitat, govern regional i govern autonòmic. 
• Independentisme: independentisme, independència, independentistes, catalans 

independentistes, separatisme, separatistes, secessionisme i secessionistes. 
• Manifestants: manifestants, manifestació, qualsevol de les denominacions que han 

rebut les manifestacions analitzades (per exemple ‘Via catalana’, la cadena humana 
del 2013), Diada (quan s’utilitza com a sinònim de manifestació), etc. 

• Espanya: Espanya (entesa com a col·lectivitat d’individus, no com a espai 
geogràfic), estat espanyol, estat, espanyols, societat espanyola, ciutadans espanyols 
i Madrid. 

                                                
71 Consultat en línia el 06/05/2017 a http://dlc.iec.cat/. 
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• Govern espanyol: govern espanyol, Moncloa i Madrid. Com s’observa, el concepte 
Madrid es vincula a dos conceptes diferents: Espanya i govern espanyol. S’ha pres 
aquesta decisió operativa al constatar que els periodistes l’utilitzen en un o altre 
sentit segons el cas. Depenent del context de cada article, la denominació Madrid 
s’ha vinculat a un o altre concepte. 

• Tribunal Constitucional: Tribunal Constitucional, TC, justícia espanyola, etc. 

7.2.5.4 Resultats presentats de manera agrupada 

La presentació dels resultats de l’anàlisi es fa de manera global per al conjunt de les set 
manifestacions estudiades, que van de 2006 a 2015. En aquest sentit, s’ha fet una 
explotació prèvia de dades de cadascuna de les manifestacions analitzades –és a dir, 
manifestació per manifestació– per tal de d’observar si es detectava algun canvi 
significatiu en alguna d’elles i quin en podia ser el motiu. Tanmateix, un cop feta 
aquesta explotació prèvia, només s’han percebut canvis destacables en alguna 
manifestació concreta. De fet, s’ha observat que en algunes manifestacions la mostra 
d’alguns dels elements que s’analitzen és massa petita per extreure’n conclusions 
significatives. Per tot plegat, els resultats d’aquesta investigació es presenten de manera 
agrupada per al conjunt de les set manifestacions. En tot cas, tal com es podrà observar, 
quan s’ha considerat rellevant posar el focus en una manifestació concreta o en un 
element específic d’una determinada manifestació, així s’ha fet. 

7.2.5.5 Traducció de textos 

El sistema de traducció adoptat té en compte dos tipus de textos diferents: (1) les 
referències bibliogràfiques (llibres, manuals, articles o documents hipertextuals) i (2) els 
textos provinents dels sis diaris analitzats. Partint d’aquesta consideració prèvia, s’han 
aplicat els criteris de traducció. En el cas de les cites indirectes –tant de les referències 
bibliogràfiques com dels textos dels diaris– s’ha traduït el sentit i la interpretació del 
text original cap a la llengua catalana i s’ha citat la font original.  

Pel que fa a les cites directes, s’ha fet una diferenciació. D’una banda, les referències 
bibliogràfiques (llibres, manuals, articles o documents hipertextuals) s’han traduït al 
català i s’ha citat la font original. Si s’ha considerat necessari, en algun cas s’ha fet un 
esment sobre el text original. D’altra banda, els textos literals dels diaris analitzats s’han 
mantingut en la llengua original. Per a El País, El Mundo i ABC és el castellà, i per a El 
Punt Avui i El Periódico,72 el català. Finalment, la llengua original de La Vanguardia 
combina tant el català com el castellà. I és que fins al 2010 (inclòs) es publicava només 
en castellà, però a partir de 2011 també va passar a fer-ho en català, i en aquesta 
investigació s’ha optat per analitzar els textos en català.  

                                                
72 El Periódico es publica tant en català com en castellà. En aquesta investigació s’ha analitzat 

l’edició en català. 
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8. RESULTATS 
8.1 Resultats de l’anàlisi d’agendes 

8.1.1 Nivell d’atenció 

L’anàlisi d’agendes dut a terme pivota, com s’ha exposat,73 en dos indicadors definits 
per Kiousis (2004): nivell d’atenció i nivell de prominència. Pel que fa al nivell 
d’atenció que cadascun dels sis diaris dedica al Procés català és desigual, però 
tanmateix, en tots ells el seguiment de les manifestacions va generar un interès elevat 
(gràfic 3). 

Gràfic 3. Quantitat de peces de cada diari sobre el total de la mostra 

Entre parèntesi, la xifra absoluta de peces que aporta cada diari al global de la mostra. Font i autor: 
elaboració pròpia. 

El diari que més atenció dedica a les manifestacions i al Procés català és El Punt Avui 
que, tot sol, suma més d’una quarta part de les peces de la mostra de tots els diaris (116 
de 419 peces, que suposen un 27,68%). El segueixen, a més de deu punts percentuals de 
distància, El Mundo (75 peces i 17,90%), ABC (67 peces i 15,99%), La Vanguardia (60 
peces i 14,32%) i El Periódico (56 peces i 13,37%). L’última posició és per a El País 
(45 peces i 10,74%), amb un nivell d’atenció gairebé tres vegades menor al de El Punt 
Avui.  

Encara sobre el nivell d’atenció, l’evolució de la xifra de peces publicades sobre el 
Procés català al llarg del període analitzat (gràfic 4) permet observar quatre elements.

                                                
73 Vegeu l’apartat 7.2.2. 
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El País (45) El Mundo (75) ABC (67) La Vanguardia 
(60)
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Gràfic 4. Evolució de la xifra de peces de cada diari en cada manifestació 

 

Manifestació 2006 2007 2010 2012 2013 2014 2015 Total 
EL País 2 2 6 9 10 9 7 45 
El Mundo 11 2 12 9 14 14 13 75 
ABC 5 3 7 11 17 11 13 67 
La Vanguardia 5 8 9 8 10 7 13 60 
El Periódico 5 6 10 12 7 8 8 56 
El Punt Avui 7 11 16 25 19 18 20 116 
Total anual 35 32 60 74 77 67 74 419 

  8,35% 7,64% 14,32% 17,66% 18,38% 15,99% 17,66% 100% 
Gràfic fet a partir de la xifra de peces de cada diari (en valor absolut) incloses en la mostra. La taula inferior indica la xifra exacta de peces de cadascuna de les 
manifestacions (valor absolut) i també el percentatge de peces de la mostra per a cadascuna de les manifestacions. Font i autor: elaboració pròpia.  
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El primer (1) és que les dues primeres manifestacions de la sèrie històrica analitzada 
(2006 i 2007), que són les que menys participació ciutadana van tenir, també són, en 
general, les que menys interès van generar en els mitjans. Tanmateix, es constata que 
van aconseguir una repercussió sensiblement superior entre els editats a Barcelona que 
entre els de Madrid. Per exemple, en la del 2007 cap mitjà de Madrid té més de tres 
peces formant part de la mostra i, en canvi, en els mitjans de Barcelona les xifres van de 
les sis peces d’El Periódico a les 11 d’El Punt Avui, passant per les vuit de La 
Vanguardia. Això és significatiu si es té en compte que aquestes dues manifestacions se 
centren en dues de les causes de fons que el sobiranisme català ha exposat com a motiu 
de les seves reclamacions: el dret a decidir de Catalunya (2006) i el dèficit 
d’infraestructures (2007). 

D’altra banda, (2) en la manifestació del 2010 –marcada per la seva transversalitat 
política contra la sentència de l’Estatut del Tribunal Constitucional– es produeix un 
increment significatiu del nombre de peces publicades en tots els diaris analitzats. Així, 
mentre les manifestacions del 2006 i 2007 representen, cadascuna d’elles, al voltant 
d’un 8% de les peces de la mostra, la manifestació del 2010 eleva aquest percentatge 
fins al 14,32%. De fet, (3) tot i alguns alts i baixos, el nivell d’atenció assolit en la 
manifestació del 2010 es manté elevat per a tota la resta del període analitzat, fins al 
2015.  

Amb tot, (4) les tres manifestacions que més interès generen en el conjunt de mitjans de 
la mostra són les de 2012, 2013 i 2015. Totes tres tenen elements que les doten d’una 
rellevància especial: la de 2012 va ser la primera amb una participació de més d’1 milió 
de persones netament independentista; la de 2013 va destacar per l’espectacularitat de la 
cadena humana independentista que es va fer i que s’havia plantejat com un repte difícil 
d’aconseguir, i la de 2015 va estar marcada pel context d’eleccions plebiscitàries al 
Parlament de Catalunya. Totes tres es mouen entre el 17% i el 18% de pes en el total de 
la mostra. 

Pel que fa al gènere periodístic de les peces de la mostra (gràfic 5), el gènere 
informatiu-interpretatiu és el majoritari en quatre dels diaris: a El País (73,33%) i La 
Vanguardia (65%) ho és de manera destacada, i a El Periódico (57,14%) i El Mundo 
(54,67%) de manera més ajustada. En canvi, les peces editorialitzants –que pertanyen al 
gènere d’opinió– són clarament predominants a ABC (62,69%) i El Punt Avui (62,07%). 
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Gràfic 5. Gènere periodístic de les peces de cada diari 

Font i autor: elaboració pròpia.  

Ens fixem ara en detall en les peces de cada gènere periodístic (taula 2). Amb relació al 
gènere informatiu-interpretatiu, la notícia –com era d’esperar– és el format més utilitzat 
d’aquest gènere. Té una presència destacada a La Vanguardia (50%) i El País (48,89%), 
en una posició intermèdia hi trobem El Periódico (35%) i El Mundo (26,67%), mentre 
que a ABC (19,40%) i El Punt Avui (17,24%) la presència és menor. 
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Taula 2. Tipus de peces dels diaris segons el gènere periodístic 

 Notícia Crònica Entrevista Reportatge Enquesta Editorial Altres edit. TOTAL 

El País 48,89% 22,22% 0,00% 2,22% 0,00% 26,67% 0,00% 100% 

El Mundo 26,67% 18,67% 4,00% 4,00% 1,33% 34,67% 10,67% 100% 

ABC 19,40% 8,96% 1,49% 7,46% 0,00% 32,84% 29,85% 100% 

La Vanguardia 50,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,33% 11,67% 100% 

El Periódico 35,71% 17,86% 1,79% 1,79% 0,00% 30,36% 12,50% 100% 

El Punt Avui 17,24% 10,34% 10,34% 0,00% 0,00% 28,45% 33,62% 100% 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Seguint amb el gènere informatiu-interpretatiu, la crònica ocupa la segona posició 
d’aquest gènere en tots els diaris. Destaca especialment a El País (22,22%), El Mundo 
(18,67%), El Periódico (17,86%) i La Vanguardia (15%). En canvi, a El Punt Avui 
(10,34%) i ABC (8,96%) té un paper més secundari. Sigui com sigui, els dies que 
apareix més és l’endemà de les manifestacions, per tal d’explicar què ha succeït en la 
marxa del dia anterior. 

D’altra banda, l’entrevista és inexistent o residual en gairebé tots els mitjans. Només té 
certa presència a El Punt Avui (10,34%) i El Mundo (4%). El mateix passa amb el 
reportatge, que on més es localitza és a ABC (7,46%) i El Mundo (4%). Per últim, 
l’enquesta és inexistent a tots els diaris a excepció de El Mundo, però amb un escàs 
1,33%. 

En quant a les peces editorialitzants, els editorials tenen una presència similar en tots els 
diaris: del 23,33% de La Vanguardia –que marca el mínim– fins al 34,67% de El 
Mundo, que suposa el màxim. Les diferències entre mitjans les trobem en les altres 
peces editorialitzants, entre les quals destaquen els denominats semàfors. A El País són 
inexistents (0%) i, en canvi, a El Punt Avui (33,62%) i ABC (29,85%) tot el contrari. En 
una posició intermèdia, entorn al 10%, hi ha El Periódico, La Vanguardia i El Mundo.  

Finalment, és oportú apuntar que en cadascuna de les peces de la mostra apareixen 
diversos personatges vinculats al Procés català. La quantitat de personatges que 
globalment inclou cada diari va en consonància amb la xifra de peces de cadascun 
d’aquests mitjans (gràfic 3). Així, com més peces sobre el Procés català, més 
personatges hi estan relacionats (taula 3). 

Taula 3. Quantitat de personatges vinculats al Procés català comparada amb la quantitat 
de peces publicades en cada diari 

 Peces Personatges 

El Punt Avui 116 685 

El Mundo 75 430 

ABC 67 408 

La Vanguardia 60 374 

El Periódico 56 361 

El País 45 213 
Llista ordenada de manera descendent. Font i autor: elaboració pròpia.74 

                                                
74 La xifra de personatges es refereix a la quantitat de vegades que un personatge és citat en una peça 

com a mínim en una ocasió. Un exemple: si el personatge Tribunal Constitucional és citat en 15 
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8.1.2 Nivell de prominència 
La prominència –jerarquia d’un tema en un mitjà– inclou la posició de les peces dins els 
diaris i si porten o no acompanyament gràfic. Comencem fixant-nos la posició de les 
peces en cadascun dels mitjans analitzats (gràfic 6). 

Gràfic 6. Posició de les peces en cadascun dels diaris 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Les peces de nivell 1 (el Procés català és el tema principal de la portada) abunden en 
tots els mitjans de la mostra. De fet, a El País, La Vanguardia, El Periódico i El Punt 
Avui són més del 25% del total. En aquest sentit val la pena destacar que els tres diaris 
que anteriorment s’ha indicat que dediquen menys atenció al Procés català són els tres 
que percentualment tenen més peces de nivell 1: El País (37,78%), La Vanguardia 
(36,67%) i El Periódico (33,93%). És a dir, la menor atenció queda contrarestada per un 
millor posicionament de les peces. Tanmateix, El Punt Avui és el que en xifres absolutes 
té més peces de nivell 1 (un total de 30) que queden diluïdes a nivell percentual perquè, 
com s’ha apuntat abans, és el diari que en conjunt més peces publica sobre el Procés 
català (116). 

Respecte a les peces de nivell 2 (segon tema principal de la portada) destaquen només 
en tres diaris: El Mundo, El País i La Vanguardia, en què se situen entorn al 15%. En 

                                                                                                                                          

peces diferents, això computa com a 15 citacions. D’altra banda, si en una mateixa peça el 
Tribunal Constitucional és citat diverses vegades, això es considera una única citació. 
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els altres tres –El Periódico, El Punt Avui i ABC– queden al voltant del 5% o per sota. 
Pel que fa a les peces de nivell 3 (tercer tema d’importància de la portada o tema 
principal d’una pàgina interior) destaquen en el conjunt dels mitjans, situant-se en tots 
ells entre el 25% i el 35%.  

Per últim i pel que fa a les peces de nivell 4 (breu a la portada o tema secundari en una 
pàgina interior) tenen una presència menor a El País (8,89%), destacada a El Mundo, El 
Periódico i La Vanguardia (entre el 20% i el 30%) i predominant a ABC i El Punt Avui 
(per sobre del 40% en ambdós casos). Aquesta distribució de pesos esta relacionada 
amb la presència de les peces editorialitzants de tipus semàfor. Així, en aquells mitjans 
on més abunden aquest tipus de peces, més peces de nivell 4 hi ha. 

D’altra banda, en quant a l’acompanyament gràfic de les unitats de la mostra (gràfic 7), 
en tots els diaris són majoria les peces sense fotografia. Tot i això, es poden fer dos 
grups de diaris. En un grup hi ha ABC, El Mundo, La Vanguardia i El Periódico, que 
tenen entre un 40% i un 50% de peces que sí que estan acompanyades gràficament. I en 
un altre hi ha El País i El Punt Avui, en què les peces amb fotografia es queden entre el 
30% i el 35%. En el cas d’El Punt Avui aquest baix percentatge pot sobtar ja que, com 
s’ha indicat, és amb diferència el diari de la mostra amb més peces (27,68% del total de 
la mostra). Això, però, s’explica pel fet que habitualment a la portada d’un diari, com a 
màxim, només hi apareix una fotografia de cadascun dels temes que s’hi publiquen. 
Així, tot i que molt sovint El Punt Avui té en portada diverses notícies sobre les 
manifestacions o el Procés català, només una d’elles està acompanyada per una 
fotografia. 

Gràfic 7. Acompanyament gràfic de les peces 

Font i autor: elaboració pròpia 
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8.2 Resultats de l’anàlisi d’estructures narratives 

8.2.1 Rols narratius 

8.2.1.1 Presència de rols narratius 

Abans d’entrar en detall en cadascun dels rols narratius i observar-ne les seves 
especificitats, volem fer una fotografia panoràmica de la presència global d’aquests rols 
narratius (taula 4). 

El que revela aquesta fotografia panoràmica és un patró narratiu diferent entre els diaris 
editats a Madrid i els editats a Barcelona. Són unes diferències que s’exposaran a fons al 
llarg d’aquest apartat de resultats, però com a principals aspectes cal enumerar: 

• En els tres diaris editats a Barcelona els dos rols narratius més presents són, amb 
diferència respecte a la resta, els de Proponent de contracte i Subjecte d’acció. Es 
mouen, en tots els casos, entre un mínim del 18,83% (rol de Subjecte d’acció a El 
Punt Avui) i un màxim del 23,55% (rols de Subjecte d’acció i Proponent de 
contracte a El Periódico). Tant el rol de Proponent de contracte com el de Subjecte 
d’acció tenen una presència sensiblement inferior en els mitjans editats a Madrid. 

• Precisament, en els tres diaris editats a Madrid, els dos rols més recurrents són el de 
Sancionat i Sancionador, tots dos, per tant, de la fase de sanció. Es mouen entre un 
19,77% (rol de Sancionador a El Mundo) i un 28,68% (rol de Sancionat a ABC). Hi 
ha, però, una excepció: el diari ABC sí que té el rol de Sancionat com un dels dos 
més presents, però l’altra posició l’ocupa el rol de Subjecte d’acció. Sigui com 
sigui, si ens fixem en els rols de Sancionat i Sancionador, tots dos tenen un 
presència notablement inferior als diaris de Barcelona, tot i que a El Punt Avui se 
situen en una posició intermèdia. 

• Tant el rol d’Oponent com el de Contrincant tenen un pes escàs en els sis diaris de 
la mostra, però destaquen més en els diaris editats a Barcelona que en els editats a 
Madrid. En els de Madrid es mouen entre el 0,47% de mínim i l’1,16% de màxim, 
mentre que en els de Barcelona ho fan entre el 0,58% i el 3,32%. 

D’altra banda, hi ha tres rols en què els mitjans de Barcelona i els de Madrid presenten 
un patró força similar. Són els de Destinatari de contracte, Subjecte d’estat i Ajudant. 
Pel que fa als dos primers, la presència se situa a grans trets al voltant del 10%-12%, i 
amb relació al d’Ajudant ho fa entorn al 2%-3%. 

 



 

 
90 

Taula 4. Presència de cadascun dels rols narratius als diaris analitzats 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

Proponent de contracte 15,02% 14,42% 12,25% 20,05% 23,55% 22,27% 

Destinatari de contracte 13,15% 9,07% 8,09% 13,33% 14,40% 11,09% 

Subjecte d’acció 8,92% 14,65% 18,63% 22,13% 23,55% 18,83% 

Subjecte d’estat 7,04% 11,16% 14,95% 13,07% 11,08% 10,66% 

Ajudant 3,76% 2,79% 1,47% 3,73% 3,05% 1,31% 

Oponent 0,47% 1,16% 0,49% 1,87% 3,32% 0,58% 

Contrincant 0,94% 0,47% 0,74% 2,40% 1,66% 2,19% 

Sancionador 22,07% 19,77% 14,71% 9,87% 8,86% 14,31% 

Sancionat 28,64% 26,51% 28,68% 13,33% 10,53% 18,25% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
En gris, els dos rols més presents en cada diari. Font i autor: elaboració pròpia.  
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8.2.1.2 Proponent de contracte i Destinatari de contracte 

En aquest punt, iniciem un recorregut per tal d’exposar de manera detallada els resultats 
de cadascun dels rols narratius en els diversos diaris de la mostra. Comencem pels rols 
de Proponent de contracte i Destinatari de contracte, que presentem conjuntament per 
la seva relació directa. 

Dades globals de Proponent de contracte i Destinatari de contracte 

Ens fixem primer en el Proponent de contracte, que té una presència força més elevada 
entre els diaris catalans que entre els de Madrid (gràfic 8). De fet, és el rol més destacat 
a El Punt Avui (22,27%) i El Periódico (23,55%) i ocupa la segona posició a La 
Vanguardia (20,05%). En canvi, als mitjans de Madrid aquest rol se situa en uns 
percentatges sensiblement inferiors: El País (15,02%), El Mundo (14,42%) i ABC 
(12,25%). Per tant, als diaris de Barcelona hi predominen per sobre dels de Madrid els 
personatges que fan propostes. 

Gràfic 8. Presència del rol narratiu de Proponent de contracte 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Pel que fa al rol de Destinatari de contracte té una rellevància inferior al de Proponent 
de contracte en tots els diaris (taula 4). A la vegada, es constata que el seu nivell de 
presència és similar als diaris de Madrid i als catalans (gràfic 9). En els de Madrid es 
mou entre el 8,09% (ABC) i el 13,15% (El País), i en els catalans entre uns percentatges 
lleugerament superiors: 11,09% (El Punt Avui) i el 14,40% (El Periódico).  
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Gràfic 9. Presència del rol narratiu de Destinatari de contracte 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Destinatari de contracte aprovatori vs. Destinatari de contracte denegatori 

Seguint amb el Destinatari de contracte, en tots els diaris és majoritari el fet que no 
consti o sigui ambigu si s’accepta o no la proposta/missió que li ha fet el Proponent de 
contracte (gràfic 10). A grans trets, això succeeix entre el 70% i el 90% de casos. 
Tanmateix, quan sí que consta s’imposa clarament en tots els diaris el Destinatari de 
contracte denegatori per davant del Destinatari de contracte aprovatori. Això evidencia 
un elevat grau de desacord entre els rols de Proponent de contracte i Destinatari de 
contracte i, per tant, al voltant del Procés català i el futur polític de Catalunya. 
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Gràfic 10. Nivell d’acceptació de missions per part del Destinatari de contracte 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Encara sobre el Destinatari de Contracte, hi ha l’opció que tant si accepta com si 
rebutja la missió, faci una contraproposta, un rol que s’anomena Destinatari de 
contracte contraproponent. Doncs bé, la presència d’aquest rol és residual (gràfic 11). 
En tots els diaris es mou entre el 2,5% i el 4%, amb l’excepció de El País on arriba al 
10,71%. Sigui com sigui, aquesta escassetat constata que tot i que es fan moltes 
propostes gairebé mai el Destinatari de contracte fa una contraproposta que permeti 
establir una negociació o diàleg amb el Proponent de contracte. 

Gràfic 11. Presència del rol de Destinatari de contracte contraproponent 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Variable sobiranista aplicada a Proponent i Destinatari de contracte 

Ens aturem ara en un altre aspecte: el tipus de relació que s’estableix entre el Proponent 
de Contracte i el Destinatari de contracte a partir d’aplicar la variable sobiranista en els 
personatges que assumeixen aquests dos rols (gràfics 12 i 13).  

Gràfic 12. Tipus de Proponent de contracte segons la variable sobiranista 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Gràfic 13. Tipus de Destinatari de contracte segons la variable sobiranista 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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L’anàlisi d’aquesta relació en clau sobiranista permet detectar que el rol de Proponent 
de contracte l’assumeixen en nivells similars tant personatges sobiranistes com no 
sobiranistes, en percentatges que es mouen entre el 45% i el 55%. Tot i això, 
habitualment, els no sobiranistes són una mica més presents. Ara bé, cal fer dues 
puntualitzacions a aquesta norma general. La primera és que en el cas d’El País, els 
personatges sobiranistes tenen més pes que els no sobiranistes. I la segona, més que una 
puntualització, és una excepció a aquest patró: a El Punt Avui els personatges més 
presents com a Proponent de contracte són, amb molta diferència, els sobiranistes amb 
un 74,36% del total, mentre que els no sobiranistes es queden en el 16,03%. 

Pel que fa al Destinatari de contracte observem un esquema diferent entre els diaris 
editats a Madrid i els editats a Barcelona. En els de Madrid dominen clarament els 
personatges no sobiranistes, amb més de 20 punts percentuals de diferència respecte als 
sobiranistes. En canvi, en els mitjans de Barcelona hi ha un repartiment força més 
equilibrat entre sobiranistes, no sobiranistes i personatges ambigus o no categoritzables.  

Precisament, dos apunts per aprofundir en el que succeeix en la premsa barcelonina: 
d’una banda, (1) en aquests tres diaris hi ha un nivell de personatges ambigus força més 
elevat que en els diaris madrilenys (al voltant d’un 20% més). Això és significatiu 
perquè indica que en els mitjans catalans abunden les propostes i peticions a 
Destinataris de contracte que no tenen una posició clara sobre el Procés català o eviten 
tenir-la i que, per tant, poden ser més susceptibles de voler negociar una sortida 
consensuada per resoldre el conflicte existent. I d’altra banda, (2) destacar que mentre a 
El Periódico i La Vanguardia hi ha més personatges no sobiranistes que sobiranistes 
fent de Destinatari de contracte, a El Punt Avui succeeix el contrari. 

Tipus de relació entre Proponent de contracte i Destinatari de contracte 

Arribats a aquest punt ens fixem en els tipus de relacions que poden crear les propostes 
que fa el Proponent de contracte al Destinatari de contracte (gràfic 14). 
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Gràfic 14. Tipus de relació entre Proponent de Contracte i Destinatari de contracte 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Aquestes relacions, com s’ha apuntat en l’apartat metodològic d’aquesta investigació,75 
poden ser de quatre tipus: de promesa, amenaça, seducció o provocació, tot i que en 
alguns casos aquesta pot no quedar explicitada o ser ambigua. En aquest sentit, en 
gairebé tots els diaris de la mostra predominen les propostes en què no consta o és 
ambigua la relació que s’estableix. Tanmateix, es detecten diverses diferències entre els 
mitjans de Madrid i els de Barcelona: 

• Als diaris de Barcelona s’hi registren més promeses que als de Madrid. Així, en 
aquests darrers, les promeses són inexistents tant a El País com El Mundo i a 
l’ABC es queden en el 2%. Mentrestant, als diaris barcelonins se situen entre un 
mínim del 2,56% (El Punt Avui) i un màxim del 5,88% (El Periódico). A més, si 
introduïm la variable sobiranista en els personatges que fan les promeses (taula 5), 
observem que en els mitjans catalans la gran majoria són sobiranistes –un mínim 
d’un 80% en tots tres diaris– com ara Artur Mas, UDC o Junts pel Sí. Són promeses 
que no tenen un Destinatari de contracte explícit. 

• Als mitjans de Barcelona també són superiors les relacions de seducció: entre el 
5,88% (El Periódico) i el 13,33% (La Vanguardia). Als de Madrid aquestes 
relacions es queden més curtes: entre el 0% (ABC) i el 6,25% (El País). Tant en els 
diaris madrilenys com en els catalans són majoria –a excepció de El Periódico– els 
personatges sobiranistes que fan propostes de seducció enfront els no sobiranistes. 

                                                
75 Vegeu l’apartat 7.2.3.1. 
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Això succeeix sobretot a El Punt Avui, on el 92,86% de propostes seductores les fan 
sobiranistes. De fet, és el propi El Punt Avui qui en les seves peces editorialitzants 
assumeix el rol de Proponent de contracte i sovint llença missatges seductors als 
ciutadans de Catalunya per tal que acudeixin a les manifestacions i secundin els 
seus objectius. 

• Les relacions que sí que són superiors als diaris editats a Madrid són les de 
provocació: 44% a ABC, 34,38% a El País i 24,19% a El Mundo. Per contra, als 
diaris barcelonins, tot i que també tenen percentatges destacats, es queden per sota. 
Entre aquests qui té un percentatge més elevat és La Vanguardia amb un 25,33%. 
S’observa, per tant, com els diaris catalans s’associen més a un tipus de relacions –
la promesa i la seducció– que tenen un caràcter positiu, mentre que els diaris de 
Madrid ho fan a la de provocació, que té un accent més negatiu. 
Seguint amb les relacions de provocació, en els tres diaris de Madrid, La 
Vanguardia i El Periódico els que més provoquen són personatges no sobiranistes, 
habitualment ho són entre el 60% i el 80%, segons el cas. En tots aquests diaris, el 
personatge més recurrent és el propi mitjà, que fa de Proponent de contracte en les 
seves peces editorialitzants. A ABC i El Mundo les propostes es fan majoritàriament 
a no sobiranistes –com el govern espanyol, José L. Rodríguez Zapatero o Mariano 
Rajoy– per reclamar que s’aturin les demandes catalanes i, en general, el Procés 
català. Mentrestant, a El País, La Vanguardia i El Periódico les demandes de 
provocació es realitzen tant a Destinataris de contracte sobiranistes com no 
sobiranistes per tal que busquin punts d’entesa. 
Per la seva banda, El Punt Avui té un esquema oposat: els personatges que més 
provoquen són els sobiranistes, en un 75,53% dels casos. De fet, com passava en els 
altres mitjans, és el propi diari que com a Proponent de contracte fa les 
provocacions en les seves peces editorialitzants. En aquest cas, les provocacions es 
fan a personatges sobiranistes –per tal que actuïn per augmentar l’autogovern de 
Catalunya i per treballar per la independència–, però també a no sobiranistes com el 
govern espanyol per tal que deixi d’atacar Catalunya i escolti les seves peticions. 

• Per últim, en referència a la relació d’amenaça –que també és de caràcter negatiu– 
cada diari presenta percentatges clarament diferents. Tanmateix globalment aquesta 
relació té un pes similar en els de Barcelona i els de Madrid: El Periódico i ABC es 
mouen al voltant del 20% i el 28%, respectivament; El Mundo i La Vanguardia 
estan entorn al 12%, i El País i El Punt Avui, entorn al 6%. 
Si s’introdueix la variable sobiranista en els personatges que fan les amenaces, 
s’observa que en els diaris de Madrid són majoria els personatges sobiranistes que 
amenacen (entre un 55% i un 100% dels casos). Per contra, en els diaris de 
Barcelona, els personatges que més amenaces duen a terme són els no sobiranistes 
(entre un 55% i un 75%). Tant en uns com altres mitjans, per norma general, les 
amenaces s’adrecen de manera equitativa a Destinataris de contracte sobiranistes i 
no sobiranistes. 
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Taula 5. Variable sobiranista aplicada al tipus de relació entre Proponent de contracte i Destinatari de contracte. 

  
EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

Sob. No sob. Amb. Sob. No sob. Amb. Sob. No sob. Amb. Sob. No sob. Amb. Sob. No sob. Amb. Sob. No sob. Amb. 

Promesa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 80% 0% 20% 80% 0% 20% 100% 0% 0% 

Amenaça 100% 0% 0% 55,56% 44,44% 0% 85,71% 14,29% 0% 28,57% 71,43% 0% 28,57% 71,43% 0% 44,44% 55,56% 0% 

Seducció 100% 0% 0% 66,67% 33,33% 0% 0% 0% 0% 55,56% 33,33% 11,11% 0% 80% 20% 92,86% 0% 7,14% 

Provocació 36,36% 63,64% 0% 13,33% 86,67% 0% 19,05% 80,95% 0% 16,67% 83,33% 0% 28,57% 71,43% 0% 73,53% 20,59% 5,88% 
No consta / 
Amb. 58,82% 41,18% 0% 60% 40% 0% 21,43% 71,43% 7,14% 52,78% 27,78% 19,44% 55,32% 40,43% 4,26% 82,35% 15,29% 14,12% 

Les dades s’han de llegir en horitzontal. En les caselles en què es registra un 100% les xifres absolutes que hi ha darrera d’aquest percentatge són baixes i, per tant, 
l’esmentat percentatge es considera poc significatiu. Font i autor: elaboració pròpia. 
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En l’exposició que s’acaba de fer sobre els tipus de relacions que es poden crear entre el 
rol de Proponent de contracte i el de Destinatari de contracte s’han citat alguns 
exemples de personatges concrets. Són exemples escollits perquè són qualitativament 
il·lustratius, però serà més endavant76 en què s’explicaran de manera sistemàtica les 
accions i els objectius que desenvolupen els personatges més rellevants del Procés 
català. 

Personatges que assumeixen els rols de Proponent i Destinatari de contracte 

Per acabar amb la presentació dels resultats relatius als rols de Proponent de contracte i 
Destinatari de contracte es mostra una llista dels cinc personatges que quantitativament 
més assumeixen aquests dos rols. 

Comencem pel Proponent de contracte (taula 6) que, tot i les diferències entre els 
diversos diaris, presenta un patró comú en tots ells: 

• El personatge que més assumeix el rol de Proponent de contracte és en gairebé tots 
els casos el mateix diari. I ho fa amb percentatges que giren al voltant del 30%. 
Això és així perquè la premsa fa una gran quantitat de propostes per mitjà dels seus 
editorials i altres peces editorialitzants, com els coneguts semàfors. L’única 
excepció és El País, on el propi diari no ocupa la primera posició, però sí la segona 
amb un 28,13% de presència. 

• Precisament, a El País, el personatge que ocupa la primera posició és Artur Mas 
(31,25%), que també és molt rellevant en la resta de mitjans, ja que en tots ells 
ocupa la segona. Els percentatges de presència d’Artur Mas varien segons el diari: 
entre el 5% i el 10% a El Punt Avui, El Periódico i ABC, i entorn al 20% a La 
Vanguardia i El Mundo. Al llarg del període analitzat, Artur Mas apareix ocupant 
diversos càrrecs de primer nivell, cosa que explica la seva elevada presència: 
president de CiU, president de la Generalitat de Catalunya i membre destacat de la 
candidatura Junts pel Sí a les eleccions catalanes de 2015. Cal observar que mentre 
la presència de Mas és constant, per contra, un personatge com el govern català –
que Artur Mas va presidir– no apareix en les primeres posicions de cap diari. Això 
és símptoma de la personalització de la política. 

• El personatge manifestants apareix com a Proponent de contracte de manera 
recurrent en tots els diaris, majoritàriament en la tercera o quarta posició de la llista. 
La seva presència va d’un mínim de 3,85% a El Punt Avui a un màxim de 10,67% a 
La Vanguardia. Ara bé, tenint en compte que els manifestants són un personatge 
clau –ja que el que estem analitzant són manifestacions– cal destacar que la seva 
presència queda percentualment allunyada de l’Artur Mas, un personatge de 
caràcter institucional que, com hem vist, ocupa una posició prominent en tota la 
premsa analitzada. De fet, en tots els diaris analitzats hi trobem un seguit de 

                                                
76 Vegeu l’apartat 8.2.4. 
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personatges de marcat caràcter institucional o partidista: govern espanyol (El País); 
José Montilla, president de la Generalitat i líder del PSC (El Mundo); Tribunal 
Constitucional i Soraya Sáenz de Santamaría (La Vanguardia); CiU (El Periódico); 
ERC (El Punt Avui). Per contra, l’únic personatge de la llista vinculat amb la 
societat civil catalana –que, com els manifestants, té un paper preponderant en el 
Procés català– és l’ANC, que només apareix en un diari, l’ABC (6%). 

• També destaquen com a Proponent de contracte dos personatges que responen a un 
moviment polític: independentisme i nacionalisme català. L’independentisme el 
trobem a El País (6,25%), El Mundo (6,45%) i El Periódico (3,53%), i el 
nacionalisme català a ABC (6%).77  

• El personatge Catalunya –que és un paraigües que agrupa conceptes com catalans, 
poble català o Catalunya– només apareix de manera destacada a El Punt Avui 
(4,49%), en què ocupa la tercera posició. L’utilitza per tractar tot el col·lectiu de 
ciutadans catalans com un grup homogeni. 

• Dominen els personatges de caràcter institucional o vinculats a un partit polític per 
sobre dels de caràcter social. Entre els primers hi ha Artur Mas, el govern espanyol, 
José Montilla, Oriol Junqueras, el Tribunal Constitucional, Soraya Sáenz de 
Santamaría, CiU i ERC. I entre els segons, els manifestants i l’ANC. 

• Més enllà de categoritzar els personatges entre sobiranistes i no sobiranistes, com 
s’ha fet anteriorment, també és d’interès constatar el lloc d’origen d’aquests 
personatges. En aquest cas ens fixem si el lloc d’origen és Catalunya o, en termes 
generals, Espanya. El propòsit és observar la vinculació territorial dels personatges, 
no la seva adscripció ideològica. En aquest sentit, el lloc d’origen dels cinc 
personatges que més ocupen el rol de Proponent de Contracte en cada mitjà de 
comunicació és, de manera molt majoritària, Catalunya. En canvi, només n’hi ha 
tres vinculats directament amb l’estat espanyol: són el govern espanyol (El País), el 
Tribunal Constitucional i Soraya Sáenz de Santamaría (La Vanguardia). 

 

                                                
77 Val a dir que el terme que utilitza ABC és nacionalisme, però a la pràctica es refereix al 

nacionalisme català, que s’especifica aquí per no confondre’l amb el de nacionalisme espanyol, 
al qual es refereixen altres mitjans en els seus textos, sobretot El Punt Avui. 
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Taula 6. Personatges que més assumeixen el rol de Proponent de contracte 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIODICO EL PUNT AVUI 

1 Artur Mas 31,25% El Mundo 32,26% ABC 38% La Vanguardia 28,00% El Periódico 32,94% 
El Punt 
Avui 

39,74% 

2 El País 28,13% Artur Mas 22,58% Artur Mas 10% Artur Mas 17,33% Artur Mas 9,41% Artur Mas 5,13% 

3 Manifestants 9,38% Manifestants 6,45% 
Nacionalisme 
català 

6% Manifestants 10,67% Manifestants 7,06% Catalunya 4,49% 

4 Independentisme 6,25% Independentisme 6,45% ANC 6% 
Tribunal 
Constitucional 

4,00% Independentisme 3,53% Manifestants 3,85% 

5 Govern espanyol 3,13% 
José Montilla /  
O. Junqueras 

4,84% Manifestants 4% 
Soraya Sáenz 
de Santamaría 

2,67% CiU 3,53% ERC 3,21% 

6 Altres 21,88% Altres 27,42% Altres 36% Altres 37,33% Altres 43,53% Altres 43,59% 

Cada columna suma 100%. Font i autor: elaboració pròpia. 
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Pel que fa al Destinatari de contracte (taula 7), succeeix el mateix que amb el 
Proponent de contracte: tot i les diferències entre cadascun dels diaris, hi ha un seguit 
d’elements que es repeteixen. 

Els elements principals que trobem en tots els diaris són: 

• Artur Mas torna a aparèixer en tots els diaris, si bé és cert que ho fa en posicions 
menys destacades que en el Proponent de contracte. L’única excepció és ABC, on 
no el trobem en les cinc primeres posicions. 

• El govern espanyol, que només apareixia a El País ocupant una de les cinc primeres 
posicions de Proponent de contracte, ara esdevé un personatge molt més rellevant. 
Així, com a Destinatari de contracte és present en tots els mitjans de la mostra 
excepte a El Punt Avui. En canvi, el govern català, que ja no destacava com a 
Proponent, tampoc ho fa ara com a Destinatari. 

• A Mariano Rajoy no se’l trobava en la llista de Proponent de contracte, però ara sí 
que és en el de Destinatari. En concret, als tres diaris editats a Madrid i també a La 
Vanguardia. En canvi, no apareix a El Periódico i El Punt Avui. 

• Els personatges Catalunya i Espanya ocupen posicions destacades com a 
Destinatari de contracte en tots els diaris de la mostra. És a dir, és habitual que en 
tots els mitjans s’interpel·li tant al conjunt de ciutadans catalans com d’espanyols. 
L’excepció és El País, on no apareix cap d’aquests dos personatges. 

• Els personatges de caràcter institucional o relacionats a un partit polític són 
clarament majoritaris, per sobre dels de caràcter social. En aquest sentit, destaquen 
personatges com el govern espanyol, el govern català, Mariano Rajoy, José L. 
Rodríguez Zapatero, Artur Mas, el PSOE i el PSC. 

• Mentre que en la llista de Proponent de contracte només s’han registrat tres 
personatges amb vinculació directa amb l’estat espanyol, en el cas del Destinatari 
de contracte aquesta xifra puja a cinc i, a més, apareixen de manera recurrent en 
tots els diaris. Es tracta del govern espanyol, Mariano Rajoy, Espanya, el PSOE i 
José L. Rodríguez Zapatero. El mitjà on menys apareixen és El Punt Avui, on 
només hi consta el PSOE. 
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Taula 7. Personatges que més assumeixen el rol de Destinatari de contracte 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIODICO EL PUNT AVUI 

1 
Govern 
espanyol 

25,00% M. Rajoy 23,08% 
Govern 
espanyol 

33,33% 
Govern 
espanyol 

12% M. Rajoy 21,15% Catalunya 15,79% 

2 
Govern 
català 

14,29% Artur Mas 23,08% M. Rajoy 12,12% Catalunya 12% Artur Mas 19,23% Polítics 6,58% 

3 M. Rajoy 14,29% 
Govern 
espanyol 

7,69% Catalunya 9,09% Artur Mas 10% 
Govern 
espanyol 

5,77% Artur Mas 5,26% 

4 Artur Mas 7,14% Catalunya 7,69% Espanya 9,09% Espanya 10% Espanya 5,77% PSC 5,26% 

5 PSOE 7,14% 
J.L. R. 
Zapatero 

7,69% 
Catalans no 
indep. 

6,06% M. Rajoy 6% Polítics 5,77% PSOE 5,26% 

6 Altres 32,14% Altres 30,77% Altres 30,30% Altres 50% Altres 42,31% Altres 61,84% 

Cada columna suma 100%. Font i autor: elaboració pròpia. 
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8.2.1.3 Subjecte d’acció i Subjecte d’estat 

Dades globals de Subjecte d’acció i Subjecte d’estat 

El rol de Subjecte d’acció –com hem vist que succeeix amb el de Proponent de 
contracte (gràfic 8)– és força més present en els diaris editats a Barcelona que en els de 
Madrid (gràfic 15). De fet, a La Vanguardia (22,13%) i El Periódico (23,55%) ocupa la 
primera posició d’entre tots els rols, i a El Punt Avui (18,83%), la segona (taula 4). Pel 
que fa als mitjans de Madrid, el Subjecte d’acció té un paper secundari, sobretot a El 
País (8,92%) i El Mundo (14,65%), mentre que a ABC la presència és més elevada 
(18,63%). Tot plegat implica que en els diaris de Barcelona es realitzen més missions 
(fase d’execució) o s’adquireixen més competències per tal de poder-les dur a terme 
(fase de competència) que en els de Madrid. 

Gràfic 15. Presència del rol narratiu de Subjecte d’acció 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Quant al rol de Subjecte d’estat (gràfic 16) té una presència sensiblement inferior al del 
Subjecte d’acció, en general entre un 4% i un 10% menys (taula 4). El motiu és que 
sovint els diaris no expliciten qui és el Subjecte d’estat que es beneficia o queda 
perjudicat per la missió del Subjecte d’acció. En tot cas, el rol de Subjecte d’estat té una 
recurrència similar als mitjans de Madrid i als de Barcelona. Als de Madrid es mou 
entre el 7,04% d’El País i el 14,95% d’ABC, i als de Barcelona entre el 10,66% d’El 
Punt Avui i el 13,07% de La Vanguardia.  
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Gràfic 16. Presència del rol narratiu de Subjecte d’estat 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Variable sobiranista aplicada a Subjecte d’acció i Subjecte d’estat 

Observem ara la relació que es crea entre el Subjecte d’acció i el Subjecte d’estat si 
apliquem la variable sobiranista en els personatges que ocupen aquests rols (gràfic 17 i 
gràfic 18).  

Gràfic 17. Tipus de Subjecte d’acció segons la variable sobiranista 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Gràfic 18. Tipus de Subjecte d’estat segons la variable sobiranista 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Aquesta anàlisi permet detectar que en tots els sis diaris de la mostra els personatges 
sobiranistes que fan de Subjecte d’acció i Subjecte d’estat tenen més presència que els 
no sobiranistes. En altres paraules, la majoria de protagonistes de les accions (Subjecte 
d’acció) del Procés català són sobiranistes. I també són sobiranistes la majoria de 
personatges per al qual es desenvolupen aquestes accions (Subjecte d’estat).  

Així, per exemple, alguns dels personatges sobiranistes que tant apareixen de manera 
destacada en el rol de Subjecte d’acció com en el de Subjecte d’estat són: Artur Mas, 
l’independentisme, els manifestants, ERC, Junts pel Sí i l’ANC. 

Més enllà d’aquest patró comú entre tots sis diaris, l’anàlisi també constata algunes 
diferències entre els diaris editats a Barcelona i els editats a Madrid. La principal és que 
en el rol de Subjecte d’acció el nivell de personatges sobiranistes és sensiblement 
superior en els diaris de Madrid (es mou entre el 61,90% de El Mundo i el 89,47% de El 
País) que en els de Barcelona (va del 45,78% de La Vanguardia al 58,91% d’El Punt 
Avui). El motiu d’això és difícil de desxifrar, però en tot cas semblaria que mentre que 
els mitjans de Madrid posen el focus en els protagonistes sobiranistes, els de Barcelona 
diversifiquen aquest focus ja que són conscients que el Procés català és complex i depèn 
de múltiples actors. 

Pel que fa als personatges classificats com ambigus/no categoritzables, sobretot 
destaquen en el rol de Subjecte d’estat i, especialment, entre els diaris editats a 
Barcelona. Precisament, el personatge ambigu/no categoritzable més recurrent és 
Catalunya, que apareix de manera constant com a Subjecte d’estat en els sis diaris de la 
mostra. És a dir, són múltiples les accions explicades en els diaris que es fan per als 
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diversos personatges que s’agrupen darrera el concepte Catalunya (catalans, societat 
catalana o ciutadans catalans). 

Accions positives vs. accions negatives 

El Subjecte d’acció –com s’ha exposat a l’apartat de metodologia–78 pot ser un Subjecte 
d’acció positiu si fa una acció que beneficia al Subjecte d’estat o un Subjecte d’acció 
negatiu si l’acció és perjudicial per al Subjecte d’Estat. En aquest sentit, als tres diaris 
catalans el Subjecte d’acció positiu té més presència que el negatiu (gràfic 19). Així, a 
El Periódico el positiu se situa en el 47,06% i el negatiu en el 29,41%, i el mateix 
esquema es repeteix a La Vanguardia (37,35% el positiu i 32,53% el negatiu) i a El 
Punt Avui (60,47% el positiu i 34,88% el negatiu). En canvi, als diaris de Madrid –a 
excepció de El País– succeeix el contrari: el Subjecte d’acció negatiu supera al positiu. 
Per exemple, a El Mundo el negatiu se situa en 47,62% i el positiu en 39,68%. 

Gràfic 19. Tipus de Subjecte d’acció: positiu vs. negatiu 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Des d’aquesta mateixa perspectiva, el Subjecte d’estat pot ser un Subjecte d’estat 
beneficiat si es beneficia de l’acció del Subjecte d’acció o un Subjecte d’estat perjudicat 
si en resulta danyat. En aquest àmbit, els resultats indiquen una tendència similar als 
detectats per al Subjecte d’acció positiu i negatiu ja que aquests rols estan directament 
relacionats (gràfic 20). 
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Gràfic 20. Tipus de Subjecte d’estat: beneficiat vs. perjudicat 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Així, entre els diaris de Madrid el Subjecte d’estat perjudicat és el majoritari: 65,57% a 
ABC, 54,17% a El Mundo i 40% a El País, en aquest últim cas al mateix nivell que el 
beneficiat. Per contra, entre els diaris de Barcelona el preponderant és el Subjecte 
d’estat beneficiat: 50,68% a El Punt Avui i 46,94% a La Vanguardia. L’excepció és El 
Periódico, on hi domina el Subjecte d’estat perjudicat (47,5% enfront a 37,5% del 
beneficiat). 

El fet que els percentatges del Subjecte d’acció positiu i negatiu no siguin idèntics als 
del Subjecte d’estat beneficiat i perjudicat respon al fet que, sovint, Subjecte d’acció i 
Subjecte d’estat no apareixen conjuntament, sinó que en el relat que es crea només un 
d’ells apareix de manera explícita. 

D’altra banda, també s’ha aplicat la variable sobiranista a les categories Subjecte 
d’acció positiu/negatiu (taula 8) i Subjecte d’estat beneficiat/perjudicat (taula 9). 
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Taula 8. Variable sobiranista aplicada al Subjecte d’acció positiu/negatiu 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

  Sob. 
No 
sob. 

Amb./
nc Sob. 

No 
sob. 

Amb./
nc Sob. 

No 
sob. 

Amb./
nc Sob. 

No 
sob. 

Amb./
nc Sob. 

No 
sob. 

Amb./
nc Sob. 

No 
sob. 

Amb./
nc 

Subj. 
acc. 
pos. 

88,89% 0,00% 11,11% 72,00% 16,00% 12,00% 44,44% 38,89% 16,67% 61,29% 6,45% 32,26% 72,50% 15,00% 12,50% 82,05% 6,41% 11,54% 

Subj. 
acc. 
neg. 

83,33% 16,67% 0,00% 50,00% 43,33% 6,67% 76,74% 16,28% 6,98% 22,22% 59,26% 18,52% 20,00% 60,00% 20,00% 20,00% 57,78% 22,22% 

Subj. 
acc. 
amb./
nc 

100,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 46,67% 40,00% 13,33% 52,00% 20,00% 28,00% 55,00% 30,00% 15,00% 50,00% 16,67% 33,33% 

Les dades s’han de llegir en horitzontal. Font i autor: elaboració pròpia. 
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Taula 9. Variable sobiranista aplicada al Subjecte d’estat beneficat/perjudicat 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

  Sob. No 
sob. 

Amb./
nc 

Sob. No 
sob. 

Amb./
nc 

Sob. No 
sob. 

Amb./
nc 

Sob. No 
sob. 

Amb./
nc 

Sob. No 
sob. 

Amb./
nc 

Sob. No 
sob. 

Amb./
nc 

Subj. 
estat 
benef. 

33,33% 16,67% 50,00% 47,37% 15,79% 36,84% 52,94% 11,76% 35,29% 52,17% 8,70% 39,13% 66,67% 6,67% 26,67% 62,16% 2,70% 35,14% 

Subj. 
estat 
perj. 

33,33% 33,33% 33,33% 50,00% 19,23% 30,77% 32,50% 22,50% 45,00% 13,64% 4,55% 81,82% 10,53% 21,05% 68,42% 25,00% 12,50% 62,50% 

Subj. 
estat 
amb./
nc 

66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 25,00% 75,00% 33,33% 0,00% 66,67% 50,00% 0,00% 50,00% 

Les dades s’han de llegir en horitzontal. Font i autor: elaboració pròpia. 
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Pel que fa al Subjecte d’acció positiu i al Subjecte d’estat beneficiat s’observa que els 
personatges sobiranistes sempre tenen un nivell de presència superior als no 
sobiranistes. Tot i els matisos que presenta cadascun dels diaris, en aquest àmbit no es 
detecta un patró diferent entre els mitjans editats a Barcelona i els editats a Madrid. 

On sí que es detecta un patró diferent és en el Subjecte d’acció negatiu: als diaris de 
Madrid els personatges sobiranistes tenen una presència sensiblement superior als no 
sobiranistes. Per exemple, a El País, els sobiranistes són el 83,33% i els no sobiranistes 
es queden en el 16,67%, i la mateixa tendència es repeteix a El Mundo i ABC. Per 
contra, als diaris de Barcelona la majoria de personatge que fan de Subjecte d’acció 
negatiu són no sobiranistes. Així, en els tres diaris catalans els no sobiranistes se situen 
al voltant del 60% (govern espanyol, PSOE, PP, etc.) i el sobiranistes del 20% 
(manifestants, govern català, CiU, etc.). 

En referència al Subjecte d’estat perjudicat es tornen a percebre algunes diferències 
entre mitjans de Madrid i de Barcelona. En tots ells els personatges sobiranistes són més 
perjudicats que els no sobiranistes –a excepció de El Periódico–, però en els tres mitjans 
catalans el percentatge de sobiranistes perjudicats és inferior al percentatge dels tres 
diaris de Madrid. Per posar dos exemples, a La Vanguardia els sobiranistes perjudicats 
són el 13,64% i a El Mundo aquesta xifra arriba al 50%. 

Personatges que assumeixen els rols de Subjecte d’acció i Subjecte d’estat 

Per últim, presentem la llista de cinc personatge que quantitativament més assumeixen 
els rols de Subjecte d’acció i Subjecte d’estat. Primer ens fixem en el Subjecte d’acció 
(taula 10). 

Els aspectes més rellevants en referència al Subjecte d’acció són: 

• Als diaris editats a Madrid la primera posició l’ocupa Artur Mas: 26,32% a El País, 
17,11% a ABC i 15,87 a El Mundo. En canvi, Artur Mas no ocupa cap dels cinc 
primers llocs ni a La Vanguardia ni a El Periódico, mentre que a El Punt Avui té 
una posició secundària (quart lloc amb un 3,88% de presència). De fet, als mitjans 
de Barcelona qui destaca a les primeres posicions és el personatge manifestants, 
que ocupa el primer lloc a La Vanguardia (19,28%) i a El Periódico (20%), i és 
segon a El Punt Avui (14,73%). Els manifestants també apareixen en dos diaris de 
Madrid –El País i El Mundo– però amb percentatges inferiors. A ABC no ocupen 
cap lloc destacat. Tot plegat, indica que els tres mitjans de Madrid posen més el 
focus en els personatges institucionals (Artur Mas) que en els socials 
(manifestants). 

• L’independentisme, personatge que representen un moviment polític, és present en 
tots els mitjans de la mostra com a Subjecte d’acció, tot i que amb un percentatge 
més elevat en els de Madrid: per exemple, a El País arriba al 21,05% i a El Punt 
Avui es queda en 3,88%. 
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• El sobiranisme, que també respon a un moviment polític, apareix únicament a El 
País (10, 53%) i El Periódico (5,88%). Un altre personatge que representa un 
moviment polític és el nacionalisme català. En aquest cas només apareix a El 
Mundo (11,11%) i ABC (10,53%). De fet, per ser exactes, aquests dos diaris 
utilitzen el concepte nacionalisme i li atribueixen una visió negativa i arcaica. 
Nosaltres hem especificat que es tracta de nacionalisme català per diferenciar-lo del 
nacionalisme espanyol, concepte que s’utilitza en algun dels mitjans catalans de la 
mostra, sobretot a El Punt Avui. 

• Pel que fa al Tribunal Constitucional el trobem com a Subjecte d’acció en els tres 
diaris catalans i també a El País, però no a El Mundo i ABC. Aquest és un fet 
significatiu ja que, com s’ha exposat en el marc històric d’aquesta investigació, les 
decisions del Tribunal Constitucional d’Espanya són un element clau per 
contextualitzar i entendre les causes del Procés català. 

• El Punt Avui és l’únic mitjà amb presència dels personatges Catalunya i Espanya 
en les cinc primeres posicions de Subjecte d’acció. En aquest sentit, Catalunya 
ocupa la primera posició de la llista amb un 18,60%. 

• El govern espanyol només apareix entre les cinc primeres posicions de Subjecte 
d’acció a El Periódico (10,59%), La Vanguardia (7,23%) i ABC (5,26%). De la 
seva banda, el govern català només el trobem a ABC (5,26%), però el seu paper és 
substituït per Artur Mas, president de la Generalitat, que com hem apuntat 
anteriorment té una elevada presència en el rol de Subjecte d’acció. Per contra, el 
paper del govern espanyol no té cap substitut rellevant. Així, els dos presidents 
espanyols que hi ha hagut durant el període analitzat en aquesta investigació –José 
L. Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy– gairebé no apareixen fent accions. De fet, 
només ho fa Rodríguez Zapatero a El Mundo (6,35%). 

• Predominen els personatges de caràcter institucional o relacionats a un partit polític 
com ara: Artur Mas, el Tribunal Constitucional, José L. Rodríguez Zapatero, CiU, 
el govern espanyol o el govern català. 

• El lloc d’origen dels cinc personatges que més ocupen el rol de Subjecte d’acció en 
cada mitjà de comunicació és, de manera molt majoritària, Catalunya. En canvi, 
només n’hi ha quatre vinculats directament amb l’estat espanyol, que són: el 
Tribunal Constitucional (es troba a El País i els tres diaris catalans), José L. 
Rodríguez Zapatero (El Mundo), el govern espanyol (ABC, La Vanguardia i El 
Periódico) i Espanya (El Punt Avui). En aquest sentit, cal fixar-se que són dos 
diaris editats a Barcelona –La Vanguardia i El Periódico– els únics dos mitjans que 
tenen més d’un actor directament vinculat amb l’estat espanyol en la llista de les 
cinc primeres posicions de Subjecte d’acció. 
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Taula 10. Personatges que més assumeixen el rol de Subjecte d’acció 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIODICO EL PUNT AVUI 

1 Artur Mas 26,32% Artur Mas 15,87% Artur Mas 17,11% Manifestants 19,28% Manifestants 20,00% Catalunya 18,60% 

2 Independentisme 21,05% Independentisme 14,29% 
Nacionalisme 
català 

10,53% 
Tribunal 
Constitucional 

7,23% Govern espanyol 10,59% Manifestants 14,73% 

3 Manifestants 10,53% Manifestants 14,29% CiU 10,53% Govern espanyol 7,23% Independentisme 7,06% 
Tribunal 
Constitucional 

4,65% 

4 Sobiranisme 10,53% 
Nacionalisme 
català 

11,11% Independentisme 6,58% Independentisme 6,02% Sobiranisme 5,88% Artur Mas 3,88% 

5 
Tribunal 
Constitucional 

5,26% J.L. R. Zapatero 6,35% 
Gov. esp. / Gov. 
cat./ Manif. 

5,26% Partits catalans 4,82% 
Tribunal 
Constitucional 

5,88% 
Independentisme/ 
Espanya 

3,88% 

6 Altres 26,32% Altres 38,10% Altres 39,47% Altres 55,42% Altres 50,59% Altres 50,39% 

En els casos en què la cinquena posició la comparteixen dos o més personatges, el percentatge que apareix es refereix a cadascun d’aquests personatges per separat. Cada 
columna suma 100%. Font i autor: elaboració pròpia. 
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Pel que fa als personatges que més assumeixen el rol de Subjecte d’estat (taula 11) els 
elements principals a destacar són: 

• La primera posició del rol de Subjecte d’estat l’ocupa en tots els diaris el 
personatge Catalunya que cal no oblidar que es refereix tant a Catalunya com als 
catalans, ciutadans catalans i societat catalana. L’excepció és La Vanguardia, en 
què ocupa la segona posició. Tanmateix, en tots els sis diaris de la mostra ocupa 
més del 20% del total de personatges que fan de Subjecte d’estat. Per tant, en tots 
els diaris són moltes les accions que fa el Subjecte d’acció destinades a Catalunya-
catalans-ciutadans catalans-societat catalana. D’altra banda, el personatge Espanya 
apareix en tres mitjans: El Mundo, ABC i El Punt Avui. Cal recordar que, com 
acabem de veure, en el rol de Subjecte d’acció els personatges Catalunya i Espanya 
només apareixien a El Punt Avui.  
 

• L’independentisme i el sobiranisme, que ja apareixien com a Subjecte d’acció, 
també ho fan com a Subjecte d’estat. En aquest cas, l’independentisme ho fa a El 
Periódico (17,50%) i als tres diaris de Madrid (13,33% a El País, 4,17% a El 
Mundo i 6,56% a ABC). Quant al sobiranisme el trobem a El Periódico (5%) i El 
Punt Avui (4,11%). 

 
• El nacionalisme català torna a aparèixer com a Subjecte d’estat en els dos mateixos 

mitjans en què ja ho feia com a Subjecte d’acció: El Mundo (10,42%) i ABC 
(6,56%). 

 
• Pel que fa als manifestants, que ja destacaven com a Subjecte d’acció, també ho fan 

com a Subjecte d’estat, encara que en general amb percentatges inferiors. Així, com 
a Subjecte d’estat els localitzem ocupant una de les cinc primeres posicions a El 
País (13,33%) i als tres diaris editats a Barcelona (12,24% a La Vanguardia, 
10,96% a El Punt Avui i 5% a El Periódico). En canvi, no ho fan ni a El Mundo ni 
ABC. 

 
• El mateix passa amb Artur Mas, que torna a ser rellevant com a Subjecte d’estat. 

Ara bé, com ja passava en el rol de Subjecte d’acció, aconsegueix percentatges més 
alts entre els mitjans de Madrid (13,33% a El País, 13,11 a ABC i 12,50% a El 
Mundo). De fet, entre els editats a Barcelona només apareix a La Vanguardia i en 
menor grau (6,12%). D’altra banda, Mariano Rajoy només apareix al diari El País 
(13,33%). I també tenen un paper secundari el govern català (únicament se’l troba a 
El Periódico) i el govern espanyol (no destaca en cap diari). 

 
• El personatge Estatut –que és un element clau per entendre l’esclat del Procés 

català– només apareix en les cinc primeres posicions del Subjecte d’estat en dos 
diaris: La Vanguardia, en què ocupa el primer lloc de la llista (26,53%), i El 
Periódico (tercer lloc i un 10%). En altres paraules, són pocs els Subjectes d’acció 
que fan accions per a l’Estatut, ja sigui a favor o en contra. En tot cas, sí que és cert 
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que l’Estatut juga un paper més destacat com a Subjecte d’estat en les 
manifestacions de 2006 i 2010, que giren al seu voltant.  

 
• Val també la pena emfasitzar la presència de dos altres personatges, no tant per la 

seva rellevància quantitativa, però sí per la qualitativa. Són la Catalunya real i la 
tercera via. La Catalunya real la trobem a El Mundo (4,71%), que la utilitza en 
contraposició als manifestants, a l’independentisme o al nacionalisme català per 
crear un relat que afirma que els catalans que surten a manifestar-se per la 
independència no representen a la majoria de ciutadans de Catalunya. En referència 
a la tercera via, es localitza a El Periódico (5%) per referir-se a una proposta 
política federal o confederal per a Catalunya que aniria més enllà de l’autonomia 
actual, però sense arribar a la independència.  

 
• Finalment i amb relació al lloc d’origen dels cinc personatges que més ocupen el rol 

de Subjecte d’estat en cada diari, novament aquest lloc d’origen torna a ser 
Catalunya de manera preponderant. Únicament dos personatges tenen vinculació 
directa amb l’Estat espanyol: Mariano Rajoy (el trobem a El País) i Espanya (El 
Mundo, ABC i El Punt Avui). 
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Taula 11. Personatges que més assumeixen el rol de Subjecte d’estat 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIODICO EL PUNT AVUI 

1 Catalunya 26,67% Catalunya 27,08% Catalunya 21,31% Estatut 26,53% Catalunya 30,00% Catalunya 34,25% 

2 Independentisme 13,33% Artur Mas 12,50% Artur Mas 13,11% Catalunya 24,49% Independentisme 17,50% Manifestants 10,96% 

3 Manifestants 13,33% 
Nacionalisme 
català 

10,42% Espanya 11,48% Manifestants 12,24% Estatut 10,00% Espanya 5,48% 

4 Artur Mas 13,33% Espanya 8,33% Independentisme 6,56% Artur Mas 6,12% 
Manif. / 
Sobiranisme  

5,00% Sobiranisme 4,11% 

5 Mariano Rajoy 13,33% 
Indep. / 
Catalunya 
real 

4,17% 
Nacionalisme 
català 

6,56% Junts pel sí /CUP 4,08% 
Gov. català / 
Tercerca via 

5,00% Polítics 4,11% 

6 Altres 20,00% Altres 33,33% Altres 40,98% Altres 22,45% Altres 22,50% Altres 41,10% 

En els casos en què la cinquena posició la comparteixen dos o més personatges, el percentatge que apareix es refereix a cadascun d’aquests personatges per separat. Cada 
columna suma 100%. Font i autor: elaboració pròpia. 
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8.2.1.4 Ajudant 

Dades globals 

El rol narratiu d’Ajudant és un rol clarament secundari en tots els diaris, tant els editats 
a Madrid com els editats a Barcelona (taula 4 i gràfic 21). La seva presència és escassa i 
en cap cas arriba al 4% del conjunt de rols de cada diari. En concret és del 3,76% a El 
País, 2,79 a El Mundo, 1,47% a ABC, 3,73% a La Vanguardia, 3,05% a El Periódico i 
1,31% a El Punt Avui. 

Gràfic 21. Presència del rol narratiu d’Ajudant 

Font i autor: elaboració pròpia. 

L’escassa presència del rol d’Ajudant es deu, principalment, al fet que és una figura 
complementària en les trames narratives i, per tant, té menys pes que altres rols més 
essencials i que sí que són clau en el desenvolupament d’aquestes trames, com són el 
Proponent de Contracte i el Subjecte d’acció. Això s’uneix al fet que la majoria de la 
mostra d’aquesta investigació se situa a les portades dels diaris, un espai dominat pel 
primer nivell de lectura (titulars, subtítols, destacats, etc.), que és un tipus d’estructura 
narrativa sintètica (LÓPEZ i FRANCO, 2011) en què la complexitat narrativa que 
impliquen els rols complementaris té menys cabuda. 

Variable sobiranista aplicada al rol d’Ajudant 

En aquest punt ens fixem en el rol d’Ajudant des de la perspectiva sobiranista (gràfic 
22).  
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Gràfic 22. Rol d’Ajudant segons la variable sobiranista 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Les dades indiquen que en tots els diaris de la mostra, els personatges sobiranistes 
s’imposen als no sobiranistes a l’hora d’ocupar el rol d’Ajudant. El Mundo, El 
Periódico i ABC es mouen en percentatges de personatges sobiranistes del 50% (de fet, 
a ABC, els sobiranistes i els no sobiranistes apareixen empatats). De la seva banda, a La 
Vanguardia i El Punt Avui aquest percentatge se situa entorn al 80% i a El País arriba al 
100%. 

Entre els personatges sobiranistes que apareixen assumint el rol d’Ajudant hi ha, entre 
d’altres, ERC, CiU, ICV, CUP, Pablo Iglesias, la Plataforma pel Dret a Decidir, Josep 
Guardiola, Joan Laporta, etc. I entre els no sobiranistes s’hi troben Mariano Rajoy o el 
Tribunal Constitucional. 

Relació entre el rol d’Ajudant i el rol de Subjecte d’acció 

El rol d’Ajudant, com hem definit en l’apartat de metodologia d’aquesta investigació,79 
correspon a un personatge o circumstància que facilita el desenvolupament de la missió 
del Subjecte d’acció. Per això és interessant observar a quin tipus de Subjecte d’acció 
dona suport.  

Tot i que la mostra d’Ajudants és reduïda –ja que, com hem dit, és un rol que apareix de 
manera escassa– sí que destaquen alguns aspectes rellevants de caràcter qualitatiu. Així, 
de la mateixa manera que s’ha indicat que la majoria de personatges que fan d’Ajudant 

                                                
79 Vegeu l’apartat 7.2.3.1. 
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són de tipus sobiranista, també ho són els Subjectes d’acció als quals donen suport. 
Així, com era previsible, Ajudants sobiranistes donen suport a Subjectes d’acció 
sobiranistes. Per exemple: ERC, CiU o la Plataforma pel Dret a Decidir apareixen com 
a Ajudants dels manifestants a El País. I a la inversa: Ajudants no sobiranistes faciliten 
les missions de Subjectes d’acció no sobiranistes. Per citar un cas: el Tribunal 
Constitucional és presentat com a Ajudant de Mariano Rajoy i el govern espanyol a El 
Periódico. 

A la vegada, hi ha algun cas en què un Ajudant no sobiranista facilita la missió a un 
Subjecte d’acció sobiranista. Per exemple, a El Periódico es construeix una estructura 
narrativa en què els sectors espanyols més reaccionaris (personatge que fa el rol 
d’Ajudant) faciliten el creixement del sobiranisme (Subjecte d’acció). 

D’altra banda, és interessant observar la relació que s’estableix entre el moviment social 
que hi ha darrera el Procés català i els polítics i institucions d’aquest d’aquest Procés. 
Com es reparteixen els rols d’Ajudant i Subjecte d’acció? El cert és que trobem 
exemples de tot tipus en gairebé tots els diaris, però en els diaris editats a Madrid hi 
predomina una estructura en què personatges de caràcter social com els manifestants i 
entitats cíviques com l’ANC i Òmnium Cultural fan d’Ajudants a actors polítics com 
Artur Mas, ERC o Junts pel Sí. És a dir, generen la percepció que els protagonistes 
(Subjectes d’acció) del Procés català són els polítics sobiranistes i les institucions que 
aquests controlen i que, per tant, s’està davant un Procés generat per aquesta classe 
política sobiranista. Per contra, els manifestants i la denominada societat civil 
sobiranista es limiten a tenir un rol d’Ajudant. 

I encara dos apunts qualitatius més sobre la relació entre els rols d’Ajudant i Subjecte 
d’acció. El primer es refereix a personatges com el Futbol Club Barcelona i TV3 (la 
televisió pública gestionada pel govern català, que forma part de Televisió de 
Catalunya). A El Mundo i ABC són presentats com Ajudants del nacionalisme català, 
l’independentisme o Artur Mas, que fan el rol de Subjecte d’acció. A El Periódico 
també hi trobem casos d’aquest tipus, però en menor mesura.  

El segon apunt fa referència a El Punt Avui. Personatges de fora de Catalunya i que 
podríem qualificar d’actors internacionals assumeixen el rol d’Ajudant per donar suport 
als manifestants o el sobiranisme (Subjecte d’acció) per tal de reclamar que Catalunya 
pugui decidir el seu futur polític. Es tracta de Letònia, Euskadi i un grup de 
congressistes dels Estats Units. 

Personatges que assumeixen el rol d’Ajudant 

El fet que com hem apuntat abans el rol d’Ajudant tingui una presència escassa i, 
sobretot, que en xifres absolutes aquesta presència també sigui menor, implica que fer 
una llista percentual dels personatges que més assumeixen aquest rol no sigui massa 
representatiu. De fet, en xifres absolutes la quantitat de vegades que apareix el rol 
d’Ajudant és baixa: ho fa en 6 ocasions a ABC –diari en què menys apareix– i 14 a La 
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Vanguardia –mitjà en què ho fa més. Per això, s’ha optat per presentar la llista següent 
(taula 12) en xifres absolutes i no en percentuals. A més, es fa llista de tots els 
personatges que fan el rol d’Ajudant en cada diari i no només els cinc més destacats 
(com s’ha fet per als rols anteriors). Es considera que en tractar-se de xifres absolutes 
baixes, aquestes són fàcilment comparables entre els diversos mitjans. 

Fet aquest apunt metodològic previ, cal destacar els aspectes més rellevants que s’han 
detectat, diversos dels quals ja s’han apuntat al llarg d’aquest apartat: 

• Els manifestants apareix en tots els diaris, excepte a ABC, com a Ajudant. En totes 
les ocasions que es troba ho fa com a Ajudant de polítics, partits o moviments 
polítics, per exemple d’Artur Mas, Oriol Junqueras, Junts pel Sí o 
l’independentisme. 

• Entre els personatges que fan d’Ajudant es troben tant personatges de caràcter 
institucional i vinculats amb partits polítics com de caràcter social. Entre els 
primers hi ha: Artur Mas, CiU, ERC, ICV, Junts pel Sí, Mariano Rajoy, Jordi Pujol, 
Pablo Iglesias, etc. I entre els segons destaquen: els manifestants, l’ANC, Òmnium 
Cultural, Carme Forcadell, Muriel Casals, etc. 

• Hi ha dos personatges no directament vinculats a la política, però que apareixen en 
el rol d’Ajudant en diversos diaris (El Mundo, ABC i El Periódico). Són, com s’ha 
apuntat anteriorment: TV3, el Futbol Club Barcelona i el seu entrenador entre 2008 
i 2012, Josep Guardiola. Apareixen fent d’Ajudant de Subjectes d’acció com ara el 
nacionalisme català, l’independentisme o Artur Mas. 

• Per últim i en referència al lloc d’origen dels personatges que fan d’Ajudant, estan 
majoritàriament vinculats a Catalunya. De vinculats a Espanya n’hi ha només sis i 
tots ells a La Vanguardia i El Periódico: Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, el 
Congrés del Diputats, els sectors espanyols més reaccionaris, el Tribunal 
Constitucional i bona part de l’opinió pública espanyola. D’altra banda, també 
trobem una tipologia de personatge a El Punt Avui vinculat amb l’estranger 
(Letònia i congressistes dels Estats Units) o amb altres nacionalitats històriques de 
l’Estat espanyol (Euskadi). 
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Taula 12. Personatges que més assumeixen el rol d’Ajudant 

EL PAÍS (8) EL MUNDO (12) ABC (6) LA VANGUARDIA (14) EL PERÍODICO (11) EL PUNT AVUI (9) 

ERC 2 Manifestants 2 TV3 3 ERC 2 Manifestants 1 
Societat civil 
sobiranista 
 

2 

Manifestants 2 CiU 2 CiU 1 Govern català 2 ERC 
 1 Manifestants 1 

CiU 1 ERC 2 CUP 1 Manifestants 1 Congrés dels 
Diputats 1 ERC 1 

Junts pel Sí 1 TV3 2 Josep 
Guardiola 1 Artur Mas 1 ANC 1 Joan Laporta 1 

ICV 1 CUP 1   Mariano Rajoy 1 Òmnium Cultural 1 
Alguns 
congressistes 
dels EEUU 

1 

Plataforma 
Dret a Decidir 1 

Futbol Club 
Barcelona 
 

1   Jordi Pujol 1 Carme Forcadell 1 Euskadi 1 

   

Estaments 
financers 
catalans 

1   Pasqual Maragall 1 Muriel Casals 1 Letònia 1 

   
Mossos 
d’Esquadra 1   Pablo Iglesias 1 

Sectors 
espanyols més 
reaccionaris 
 

1 El Punt Avui 1 

         CDC 1 Tribunal 
Constitucional 1     

         CUP 1 

 
Bona part de 
l’opinió pública 
espanyola 

1     

         
ANC 
 1 TV3 1     

            Societat civil 
sobiranista 1         

Al costat del nom de cada diari, entre parèntesi, s’indica la xifra total de vegades que apareix el rol d’Ajudant en el mitjà en qüestió. Font i autor: elaboració pròpia. 
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8.2.1.5 Oponent 

Dades globals 

El rol narratiu d’Oponent –que l’ocupen personatges o circumstàncies que dificulten la 
missió del Subjecte d’acció– té un pes residual en els sis diaris de la mostra (taula 4 i 
gràfic 23). En aquest sentit, en cinc dels sis mitjans de comunicació analitzats no arriba 
al 2% i en el sisè, que és El Periódico, es queda en un 3,32%. De fet, és juntament amb 
el rol de Contrincant –que es veurà en el següent apartat– el que menys presència té del 
conjunt de rols narratius.  

Més enllà d’això, val la pena apuntar que el rol d’Oponent destaca més en els diaris 
editats a Barcelona que en els editats a Madrid. En concret, en els de Madrid es mou 
entre un mínim de 0,47% (El País) i un màxim d’1,16% (El Mundo). En els diaris de 
Barcelona aquests percentatges creixen i se situen entre un 0,58% (El Punt Avui) i un 
3,32% (El Periódico). 

Gràfic 23. Presència del rol narratiu d’Oponent 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Aquests percentatges de rol d’Oponent tant reduïts també tenen al darrera unes xifres 
absolutes molt baixes. El País és el diari de la mostra amb menys rol narratiu 
d’Oponent, només s’hi ha detectat un personatge fent aquest rol. Per contra, El 
Periódico és el mitjà amb més aparicions d’aquest rol, amb un total de 12.  

La presència residual del rol d’Oponent es deu als mateixos motius que ja s’han apuntat 
per al rol d’Ajudant: és una figura complementària en les trames narratives i la majoria 
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de la mostra d’aquesta investigació té una estructura de primer nivell de lectura que 
dificulta la presència d’aquests rols complementaris.  

Variable sobiranista aplicada al rol d’Oponent 

Davant aquest nivell de recurrència residual, s’ha optat per presentar en xifres absolutes 
els resultats de la variable sobiranista aplicada al rol d’Oponent, ja que fer-ho en 
percentatges seria poc representatiu (taula 13). L’única constatació que se’n pot extreure 
és que en els quatre diaris amb més presència del rol d’Oponent, els personatges no 
sobiranistes s’imposen als sobiranistes. Es tracta de El Mundo, La Vanguardia, El 
Periódico i El Punt Avui on són majoria personatges com José M. García-Margallo, el 
PP, el PSOE, C’s o el Tribunal Constitucional. Dels altres dos (El País i ABC) es fa 
difícil extreure’n cap element significatiu. 

Taula 13. Rol d’Oponent segons la variable sobiranista 

  EL PAÍS (1) EL MUNDO (5) ABC (2) LA VANGUARDIA (7) EL PERIÓDICO (12) EL PUNT AVUI (4) 

Sob. 1 0 1 1 4 0 

No 
sob. 

0 3 0 3 7 2 

Amb./
nc 

0 2 1 3 1 2 

Al costat del nom de cada diari, entre parèntesi, s’indica la xifra total de vegades que apareix el rol 
d’Oponent en el mitjà en qüestió. Font i autor: elaboració pròpia 

Relació entre el rol d’Oponent i el rol de Subjecte d’acció 

Pel que fa a la relació entre el d’Oponent i el rol de Subjecte d’acció, tot i que no se’n 
poden extreure elements quantitativament rellevants, sí que se’n poden fer alguns apunts 
qualitatius: 

• De la mateixa manera que acabem d’apuntar que la majoria de personatges que fan 
d’Oponent són no sobiranistes, la majoria de Subjectes d’acció amb què es 
relacionen són de signe contrari: sobiranistes. Per tant, el patró de relació més comú 
és el d’un Subjecte d’acció sobiranista vs. un Oponent no sobiranista. Tres 
exemples d’això: manifestants-PP, sobiranisme-Tribunal Constitucional i Artur 
Mas-govern espanyol.  

• També hi ha casos amb un patró invers: Subjecte d’acció no sobiranista vs. 
Oponent sobiranista, però són menors. Un exemple: José Montilla-CiU. 

• I també és significatiu remarcar que són diversos els casos en què tant el Subjecte 
d’acció com l’Oponent són del mateix signe: sobiranista vs. sobiranista o no 
sobiranista vs. no sobiranista. Dos exemples: independentisme-Artur Mas 
(sobiranista vs. sobiranista) i PP-José M. García-Margallo (no sobiranista vs. no 
sobiranista). Això es deu al fet que tot i compartir la variable sobiranista/no 
sobiranista, difereixen en altres aspectes. 
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Personatges que assumeixen el rol d’Oponent 

De nou, tenint en compte l’escassa presència d’aquest rol, s’ha optat per presentar les 
dades de personatges que assumeixen el rol d’Oponent en xifres absolutes i no 
percentuals. En la mateixa línia, en la taula següent (taula 14) es fa llista de tots els 
personatges que fan el rol d’Oponent i no només els cinc primers (com s’ha fet per 
altres rols), ja que en tractar-se de xifres absolutes baixes, aquestes són fàcilment 
comparables entre els diversos diaris. 

Els aspectes més interessants a destacar són: 

• No hi ha personatges que es repeteixin de manera recurrent en la majoria dels diaris 
de la mostra. De fet, com a màxim, un mateix personatge el trobem en dos diaris. 
Aquest és el cas d’Artur Mas, el govern espanyol i el PSOE. 

• Precisament, relacionat amb això, s’observa com personatges destacats en altres 
rols –com Artur Mas, els manifestants, o el govern espanyol– o no apareixen o ho 
fan de manera escassa en el rol d’Oponent. 

• En canvi, els personatges vinculats amb els mitjans de comunicació els trobem fent 
d’Oponent en diversos dels diaris per dificultar la missió del Subjecte d’acció. Són: 
TV3 (El Mundo), la premsa internacional (La Vanguardia) i l’opinió publicada (El 
Punt Avui). 

• Dominen els personatges de caràcter institucional o vinculats a un partit polític per 
sobre dels de caràcter social. Així de tipus institucional/partit polític trobem: Artur 
Mas, José M. García-Margallo, ERC, PP, C’s, Josep Sánchez Llibre, el Tribunal 
Constitucional, etc. En canvi, de tipus social són menys: la majoria d’espanyols, 
Catalans pel seny, l’ANC i Òmnium Cultural. 

• Per últim i en referència al lloc d’origen dels personatges que fan d’Oponent, hi ha 
força equilibri entre els vinculats a Catalunya i els vinculats a la resta d’Espanya. 
Per exemple, entre els associats a Catalunya hi ha Artur Mas, Pasqual Maragall, 
CiU, l’ANC o TV3, i entre els associats a la resta d’Espanya, José M. García-
Margallo, el PP, el Tribunal Constitucional o el govern espanyol. 
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Taula 14. Personatges que més assumeixen el rol d’Oponent 

EL PAÍS (1) EL MUNDO (5) ABC (2) LA VANGUARDIA (7) EL PERÍODICO (12) EL PUNT AVUI (4) 

Artur 
Mas 1 José M. García-

Margallo 2 ERC 1 PP 2 Tribunal 
Constitucional 3 Govern 

espanyol 1 

   
Majoria 
d’espanyols 1 Catalans 

pel Seny 1 Ciutadans 1 PSOE 3 PSOE 1 

   Historiadors 1   Espanya 1 Artur Mas 1 Pasqual 
Maragall 1 

   TV3 1   Josep Sánchez Llibre 1 CiU 1 Opinió 
publicada 1 

         Josep M. Bosch Bessa 1 Govern espanyol 1     

         Premsa internacional 1 Governs 
internacionals 1     

             ANC 1     

                Òmnium Cultural 1     

Al costat del nom de cada diari, entre parèntesi, s’indica la xifra total de vegades que apareix el rol d’Oponent en el mitjà en qüestió. Font i autor: elaboració pròpia. 
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8.2.1.6 Contrincant 

Dades globals 

Amb el rol narratiu de Contrincant es constata la mateixa dinàmica que amb el 
d’Oponent, que acabem de veure: té un pes residual i, a la vegada, és més present en els 
diaris catalans que en els de Madrid (taula 4 i gràfic 24). En els de Madrid en cap cas 
arriba a l’1% de presència: 0,47% a El Mundo, 0,74% a ABC i 0,94% a El País. I pel 
que fa als mitjans catalans se situen lleugerament per sobre: 1,66% a El Periódico, 
2,19% a El Punt Avui i 2,40% a La Vanguardia. Per tant, en els diaris editats a 
Barcelona hi ha més personatges que frenen la missió d’altres personatges (Oponents) o 
que, directament, persegueixen missions contràries a les d’aquests (Contrincants).  

Gràfic 24. Presència del rol narratiu de Contrincant 

Font i autor: elaboració pròpia. 

En números absoluts, aquests percentatges de rol de Contrincant es tradueixen en unes 
xifres també molt menors. El País és el diari amb menys presència de Contrincant, amb 
només dues aparicions d’aquest rol. En canvi, El Punt Avui és el mitjà amb més 
presència, amb 15 aparicions. 

Com ja s’ha indicat per als rols d’Ajudant i Oponent, el de Contrincant també és un rol 
que requereix d’una complexitat narrativa que té menys cabuda en les portades dels 
diaris, on predomina de manera gairebé total el primer nivell de lectura, que és un tipus 
d’estructura narrativa sintètica. Això explica, per tant, la presència residual d’aquests 
tres rols. 
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A més, en el cas del Contrincant cal emfasitzar que és un rol que es defineix per tenir 
una missió oposada a la del Subjecte d’acció. Per tant, si s’assoleix una missió, no es 
pot assolir l’altra. Ara bé, sovint el que succeeix en el primer nivell de lectura és que el 
periodista –per la necessitat de síntesi– només explicita una missió. Això fa que no es 
pugui detectar si que aquesta missió s’oposa a una altra o no i, per tant, a efectes 
pràctics, s’assigna el rol de Subjecte d’acció al personatge que la fa i no el de 
Contrincant. 

Variable sobiranista aplicada al rol de Contrincant 

Novament, els resultats de la variable sobiranista són presentats en xifres absolutes ja 
que, tenint en compte el pes residual del rol de Contrincant, això permet fer-se una idea 
més realista que presentar-les en percentatges (taula 15). En els tres diaris editats a 
Madrid les xifres són massa baixes per observar-hi cap aspecte significatiu, però en els 
diaris de Barcelona sí que es pot observar una tendència clara: el rol de Contrincant 
l’assumeixen de manera molt majoritària personatges no sobiranistes. Alguns d’aquests 
personatges són: el govern espanyol, Mariano Rajoy, el PP i el Tribunal Constitucional. 

Taula 15. Rol de Contrincant segons la variable sobiranista 

  EL PAÍS (2) EL MUNDO (3) ABC (3) LA VANGUARDIA (9) EL PERÍODICO (6) EL PUNT AVUI (15) 

Sob. 0 2 2 1 1 3 

No 
sob. 2 1 0 6 5 11 

Amb./
nc 

0 0 1 2 0 1 

Al costat del nom de cada diari, entre parèntesi, s’indica la xifra total de vegades que apareix el rol de 
Contrincant en el mitjà en qüestió. Font i autor: elaboració pròpia. 

Relació entre el rol de Contrincant i de Subjecte d’acció 

En referència a la relació entre el rol de Contrincant i el de Subjecte d’acció no es 
poden extreure inferències quantitativament rellevants amb una mostra tant escassa, 
però com a aspectes qualitats es pot remarcar el següent: 

• Mentre que, com s’acaba d’indicar, la majoria de personatges que fan de 
Contrincant són no sobiranistes, la majoria de Subjectes d’acció amb què es 
relacionen són sobiranistes. Així, l’esquema més habitual és el d’un Subjecte 
d’acció sobiranista vs. un Contrincant no sobiranista. Tres exemples d’això: 
nacionalisme català - Partit Popular; manifestants - Tribunal Constitucional; 
manifestants - Espanya. Aquest esquema és, de fet, el que també s’ha apuntat com a 
preponderant en la relació entre el rol d’Oponent i el del Subjecte d’acció. 
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• Tot i que en menor mesura, també hi ha casos amb un esquema oposat: Subjecte 
d’acció no sobiranista vs. Contrincant sobiranista. Un exemple: Tribunal 
Constitucional - manifestants. 

• D’altra banda, són gairebé inexistents els casos en què tant el Subjecte d’acció com 
el Contrincant són del mateix signe: sobiranista vs. sobiranista o no sobiranista vs. 
no sobiranista.  

Personatges que assumeixen el rol de Contrincant 

En línia amb el que s’ha fet fins ara per al Contrincant, les dades de personatges que es 
fan càrrec d’aquest rol també es presenten en xifres absolutes i no en percentuals. A la 
vegada, tenint en compte el baix número d’aparicions d’aquest rol, es llisten tots els 
personatges que l’assumeixen (taula 16). 

Els elements que més sobresurten d’aquesta taula són: 

• El Tribunal Constitucional és el personatge que més apareix fent de Contrincant. 
Ho fa en tres diaris: El País, La Vanguardia i El Punt Avui i, en alguns d’ells, en 
més d’una ocasió. A més, tot i que en la taula no s’observa, sempre ho fa amb 
relació a un Subjecte d’acció sobiranista o ambigu, però en cap cas no sobiranista. 

• El conjunt de personatges que formen PP-govern espanyol-Mariano Rajoy, tots ells 
relacionats i de caràcter no sobiranista, és present en tots els diaris en el rol de 
Contrincant. És a dir, com a mínim un d’aquests tres personatges apareix en tots els 
mitjans de la mostra. Hi ha una excepció, que és el diari ABC, en què no n’apareix 
cap. 

• D’altra banda, els personatges independentisme, nacionalisme català i manifestants 
es troben en el rol de Contrincant a El Mundo, ABC i La Vanguardia. Per contra 
dos personatges amb objectius contraris als acabats de citar i que són unionisme i 
no independentisme es localitzen a La Vanguardia i El Punt Avui. 

• Personatges destacats en altres rols –com Artur Mas i els manifestants– o no 
apareixen o ho fan de manera escassa en el rol de Contrincant. De fet, aquesta 
mateixa tendència s’ha detectat en el rol d’Oponent per a aquests dos personatges. 

• Són majoritaris els personatges de caràcter institucional o vinculats a un partit 
polític, mentre que els de caràcter social són menys rellevants. Exemples de tipus 
institucional/partit polític: Tribunal Constitucional, Mariano Rajoy, PP, ERC, 
partits catalans, Junta electoral, govern espanyol, etc. I exemples de personatges 
de tipus social: societat civil i manifestants.  

• Pel que fa al lloc d’origen dels personatges que fan de Contrincant, hi ha força 
equilibri entre els vinculats a Catalunya i els vinculats a la resta d’Espanya. Així, 
entre els associats a Catalunya trobem ERC, l’independentisme, el nacionalisme 
català i part del socialisme català. I entre els associats a la resta d’Espanya, el 
Tribunal Constitucional, Mariano Rajoy, el govern espanyol i la diplomàcia 
espanyola. 
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Taula 16. Personatges que més assumeixen el rol de Contrincant 

EL PAÍS (2) EL MUNDO (3) ABC (3) LA VANGUARDIA (9) EL PERÍODICO (6) EL PUNT AVUI (15) 

Tribunal 
Constitucional 

1 Partit Popular 1 ERC 1 
Tribunal 
Constitucional 

3 Partit Popular 2 Espanya 3 

Mariano Rajoy 1 Independentisme 1 
Nacionalisme 
català 
 

1 Independentisme 1 
Govern 
espanyol 

2 
Tribunal 
Constitucional 

3 

  
 

Manifestants 1 
Part del 
socialisme 
català 

1 
No 
independentisme 

1 Mariano Rajoy 1 Partit Popular 2 

  
 

    
  

Partit Popular 1 Societat civil  1 Mariano Rajoy 1 

  
 

    
  

Partits catalans 1 
  

Alguns sectors 
del PSOE 

1 

  
 

    
  

Ultradretans 1 
  

Unionisme 1 

  
 

    
  

Junta electoral 1 
  

Diplomàcia 
espanyola  

1 

  
 

    
  

    
  

Catalunya 1 

  
 

    
  

    
  

Manifestants 1 

                    
Josep Sánchez 
Llibre 

1 

Al costat del nom de cada diari, entre parèntesi, s’indica la xifra total de vegades que apareix el rol de Contrincant en el mitjà en qüestió. Font i autor: elaboració pròpia. 
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8.2.1.7 Sancionador i Sancionat 

Dades globals de Sancionador i Sancionat 

Ens fixem ara en els dos rols narratius propis de la fase de sanció –el Sancionador i el 
Sancionat– que repeteixen un mateix patró: són sensiblement més presents en els diaris 
editats a Madrid que en els de Barcelona (gràfics 25 i 26, respectivament). De fet, tal 
com s’ha apuntat anteriorment (taula 4),80 aquests dos rols són, per norma general, els 
dos més presents en els diaris de Madrid. En canvi, en els diaris de Barcelona ocupen 
una posició menys destacada. 

Pel que fa al Sancionador (gràfic 25), a El País se situa en 22,07%, a El Mundo en 
19,77% i a ABC en 14,71%. Per contra, als mitjans catalans se situa per sota d’aquestes 
posicions: entorn al 9% a La Vanguardia i El Periódico i un 14,31% a El Punt Avui.  

Gràfic 25. Presència del rol narratiu de Sancionador 

Font i autor: elaboració pròpia. 

I en referència al rol de Sancionat, com dèiem, es repeteix la lògica del de Sancionador: 
és més recurrent en els tres mitjans de Madrid (gràfic 26): 28,68% a ABC, 28,64% a El 
País i 26,51% a El Mundo. En els diaris catalans, tot i que en un nivell inferior, també 
ocupa una posició destacada, sobretot a El Punt Avui amb un 18,25%. A La Vanguardia 
i El Periódico es mou entorn al 10%.  

                                                
80 Vegeu l’apartat 8.2.1.1. 

22,07%

19,77%

14,71%

9,87% 8,86%

14,31%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

EL PAÍS EL MUNDO ABC LA 
VANGUARDIA

EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI



 

 
131 

Gràfic 26. Presència del rol narratiu de Sancionat 

Font i autor: elaboració pròpia. 

El fet que la presència del rol de Sancionat sigui superior a la de Sancionador es deu a 
que, molt sovint, un mateix Sancionador critica o aprova a diversos personatges a la 
vegada, cosa que fa que el percentatge de Sancionats sigui superior. 

Tipus de Sancionador i Sancionat 

Tal com s’ha exposat en la metodologia d’aquesta investigació,81 tant el rol narratiu de 
Sancionador com el de Sancionat poden ser de dos tipus diferents. Comencem pel rol 
de Sancionador, que és un Sancionador crític si fa l’acció de desacreditar o 
desautoritzar a un altre personatge i un Sancionador aprovatori si l’elogia o justifica.  

Partint d’aquesta base, el tipus de Sancionador que destaca més en tots els diaris és el 
Sancionador crític, per sobre del Sancionador aprovatori, que queda a força distància 
(gràfic 27). Ara bé, en els mitjans de Madrid el crític és força més present: se situa al 
voltant del 80%, un percentatge que cau al 65% en el cas dels catalans. 

                                                
81 Vegeu l’apartat 7.2.3.1. 
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Gràfic 27. Tipus de rol narratiu de Sancionador: crític vs. aprovatori 

Font i autor: elaboració pròpia. 

D’altra banda, pel que fa al Sancionat, existeix el Sancionat criticat quan el personatge 
és desacreditat o desautoritzat i el Sancionat aprovat si és elogiat o justificat. En línia 
amb el que succeeix amb el Sancionador, el Sancionat criticat també és força més 
present que el Sancionat aprovat, especialment als diaris de Madrid (gràfic 28). En 
concret, als diaris de Madrid el Sancionat criticat es mou entre el 80% i el 90%, mentre 
que el Sancionat aprovat queda molt lluny, amb percentatges d’entre el 10% i el 20%. 
En canvi, als mitjans catalans hi ha més equilibri entre el Sancionat criticat –se situa, a 
grans trets, entre el 60% i el 70%– i el Sancionat aprovat, que ho fa entre el 30% i el 
40%.  
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Gràfic 28. Tipus de rol narratiu de Sancionat: criticat vs. aprovat 

Font i autor: elaboració pròpia. 

La conseqüència de tot plegat és que en els diaris de Madrid hi abunden més que en els 
de Barcelona les desacreditacions i desautoritzacions, pròpies dels rols de Sancionador 
crític i Sancionat criticat. Per la seva banda, en els catalans hi ha un nivell superior 
d’elogi –propi del Sancionador aprovatori i Sancionat aprovat– que en els de Madrid. 

Variable sobiranista aplicada a Sancionador i Sancionat 

Pel que fa a la relació que s’estableix entre els rols de Sancionador i Sancionat des de 
l’òptica sobiranista, i per tal de poder obtenir una fotografia més detallada la variable 
sobiranista, s’ha aplicat per separat a les diverses tipologies d’aquests dos rols: 
Sancionador crític-Sancionat criticat i Sancionador aprovatori-Sancionat aprovat. De 
fet, la hipòtesi de partida –que els resultats que s’exposen a continuació han confirmat– 
era que el tipus de relació seria diferent per a cadascun d’aquestes tipologies. 

Comencem per la relació Sancionador crític-Sancionat criticat (gràfic 29), en què 
s’observen tres patrons diferents. 
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Gràfic 29. Tipus de Sancionador crític i Sancionat criticat segons la variable sobiranista 

Cada diari té una columna per al Sancionador crític (la de l’esquerra) i una per al Sancionador criticat (la de la dreta). Font i autor: elaboració pròpia. 
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El primer patró fa referència als tres diaris de Madrid, que comparteixen un mateix 
esquema: en el rol de Sancionador crític són majoria aclaparadora els personatges no 
sobiranistes (al voltant d’un 90% en tots tres mitjans). En canvi, en el de Sancionador 
criticat la majoria de personatges –entorn al 55%-60%– és per als personatges 
sobiranistes. És a dir, en els diaris de Madrid, per norma general, un Sancionador crític 
no sobiranista desacredita a un Sancionat criticat que sí que és sobiranista. 

El segon patró el comparteixen El Periódico i La Vanguardia. Com en els diaris de 
Madrid, el Sancionador crític és clarament no sobiranista (entre un 70% i un 80%). El 
que canvia, però, és que el Sancionat criticat també és, de manera preponderant, no 
sobiranista: 51,61% a La Vanguardia i 44,44% a El Periódico. Així, l’esquema que es 
crea és el d’un Sancionador crític no sobiranista que desautoritza a un Sancionat 
criticat no sobiranista. 

L’últim patró és el que només es detecta a El Punt Avui i que és el contrari al dels diaris 
de Madrid. En aquest cas un Sancionador crític majoritàriament sobiranista (68,75% 
dels casos) desaprova un Sancionat criticat no sobiranista (55,41%). 

Pel que fa a la relació entre Sancionador aprovatori-Sancionat aprovat observem també 
tres patrons diversos que són, a la vegada, diferents als anteriors (gràfic 30). 

El primer patró el comparteixen El Mundo i ABC: els personatges no sobiranistes són 
majoria tant en el Sancionador aprovatori (70% a El Mundo i 100% a ABC) com en el 
Sancionat aprovat (50% El Mundo i 78,57% ABC). En altres paraules, en aquests dos 
diaris, allò més habitual és que personatges no sobiranistes aplaudeixin o justifiquin 
altres personatges no sobiranistes. 

El següent patró el trobem a El País – que en aquesta ocasió no comparteix esquema 
amb els altres diaris madrilenys– sinó amb La Vanguardia i El Periódico. En tots tres 
diaris un Sancionador aprovatori majoritàriament no sobiranista (percentatges entre el 
90% i el 100%) justifica o elogia un Sancionat aprovat que sí que és sobiranista. En 
aquest cas, però, els percentatges de personatges sobiranistes es queden més curts 
(55,56% a El País, 68,42% a La Vanguardia i 63,64% a El Periódico), ja que també hi 
ha una presència significativa de Sancionats aprovats no sobiranistes o ambigus. 

Finalment, El Punt Avui torna a presentar un patró específic per a ell sol i torna a ser 
l’oposat al que hem vist a El Mundo i ABC. Així, a El Punt Avui un Sancionador 
aprovatori clarament sobiranista (94,12% dels personatges) aplaudeix un Sancionat 
aprovat que també és àmpliament sobiranista (84,31%). 
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Gràfic 30. Tipus de Sancionador aprovatori i Sancionat aprovat segons la variable sobiranista 

Cada diari té una columna per al Sancionador aprovatori (la de l’esquerra) i una per al Sancionador aprovat (la de la dreta). Font i autor: elaboració pròpia. 
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Personatges que més assumeixen els rols de Sancionador i Sancionat 

Per tancar l’exposició sobre aquests dos rols narratius, es detallen els personatges que 
quantitativament més els assumeixen. A la vegada, de cadascun d’aquests personatges 
s’especifica si actua de manera preponderant com a Sancionador crític-Sancionat 
criticat o com a Sancionador aprovatori-Sancionat aprovat, ja que precisar-ho aporta 
una informació complementària rellevant.  

Comencem pel Sancionador (taula 17). Així com en la majoria de rols s’han identificat 
els cinc personatges que més els assumeixen, en aquest cas la llista és limita a tres 
personatges. El motiu és doble: la mostra de Sancionador és, en la majoria de diaris, 
reduïda i, a més, està molt atomitzada. En aquest sentit, la gran majoria de personatges 
que fan de Sancionador només ho fan en una o dues ocasions i, per tant, això esdevé 
poc significatiu a nivell percentual. 

Els aspectes que més sobresurten sobre el rol de Sancionador són: 

• Entre els personatges que més assumeixen el rol de Sancionador s’observa que la 
gran majoria ho fa de manera preponderant com a Sancionador crític. Només en 
tres casos (marcats en vermell a la taula 17) el Sancionador aprovatori iguala o 
supera el crític. Aquesta tendència va en la mateixa línia del que s’ha indicat 
anteriorment per al conjunt del rol narratiu de Sancionador, en què el crític es força 
superior a l’aprovatori. 

• El personatge que més assumeix el rol de Sancionador és, en tots els mitjans de 
comunicació de la mostra, el mateix diari, amb percentatges que en tots els casos 
superen el 60% i que a El País i ABC arriben al 80%. I això ho fan per mitjà dels 
editorials i d’altres peces de caràcter editorialitzant, en què els diaris constantment 
avaluen –ja sigui de manera crítica o aprovatòria– a d’altres personatges. Aquesta 
forta presència dels mateixos mitjans de comunicació en el rol de Sancionador és el 
que també s’havia detectat per al rol de Proponent de contracte.  

• Alguns dels personatges que fins ara més s’han registrat amb un paper rellevant en 
altres rols, gairebé no apareixen en una posició destacada en el de Sancionador. És 
el cas de, especialment, Artur Mas, els manifestants i l’independentisme, que en cap 
cas trobem en més de dos diaris. Per contra, en el rol de Sancionador es detecten 
altres personatges que fins ara no havien aparegut com són Pasqual Maragall i José 
Montilla, ambdós presidents de la Generalitat i vinculats sobretot a la primera part 
de Procés català (2006-2010) que s’analitza en aquesta investigació. 
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Taula 17. Personatges que més assumeixen el rol de Sancionador 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIODICO EL PUNT AVUI 

1 El País 82,98% El Mundo 63,53% ABC 81,67% La Vanguardia 78,38% El Periódico 68,75% 
El Punt 
Avui 

65,31% 

2 
José 
Montilla 

4,26% Artur Mas 7,06% 
Jutges 
conservadors 
TC 

3,33% Pasqual Maragall 5,41% Eugeni Gay 6,25% 
José 
Montilla 

4,08% 

3 
Presidents 
autonòmics 

4,26% 

Manifestants / 
Jutges 
conservadors 
TC  

2,35% 
Mario Vargas 
Llosa 

3,33% Independentisme 2,70% CiU 3,13% 

Artur Mas 
/ Alicia 
Sánchez 
Camacho 

2,04% 

4 Altres 8,51% Altres 24,71% Altres 11,67% Altres 13,51% Altres 21,88% Altres 26,53% 

En negre, personatges en què el Sancionador crític és majoritari i, en vermell, personatges en què el Sancionador aprovatori és igual o superior al Sancionador crític. En els 
casos en què la tercera posició la comparteixen dos personatges, el percentatge que apareix es refereix a cadascun d’aquests personatges per separat. D’altra banda, cada 
columna suma 100%. Font i autor: elaboració pròpia. 
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• D’entre la resta de personatges que apareixen en el rol de Sancionador, val la pena 
destacar-ne dos: (1) Els jutges conservadors del Tribunal Constitucional, que 
trobem a El Mundo i ABC, i que critiquen amb força la sentència d’aquest Tribunal 
contra l’Estatut de Catalunya perquè la consideren benvolent. En canvi, a El 
Periódico hi destaca Eugeni Gay, un altre magistrat del Tribunal Constitucional que 
també critica la sentència de l’Estatut però per tot el contrari: per considerar-la 
excessiva. (2) Al diari ABC hi apareix en diverses ocasions l’escriptor i premi 
Nobel de literatura Mario Vargas Llosa per carregar contra el nacionalisme català.  

• Si es deixen de banda els diaris, la majoria de personatges que ocupen el rol de 
Sancionador són de caràcter institucional o vinculat a un partit polític. Per exemple: 
José Montilla, els presidents autonòmics, Artur Mas, els jutges conservadors del 
Tribunal Constitucional, Pasqual Maragall, etc. En canvi, els de caràcter social són 
minoritaris com, per exemple, els manifestants. 

• Pel que fa al lloc d’origen dels personatges que fan de Sancionador, hi ha equilibri 
entre els vinculats a Catalunya i els vinculats a la resta d’Espanya en la majoria de 
diaris. Entre els associats a Catalunya hi ha José Montilla, Artur Mas, els 
manifestants, l’independentisme i CiU. Entre els vinculats a la resta d’Espanya hi 
ha els presidents autonòmics, els jutges conservadors del Tribunal Constitucional i 
Eugeni Gay, magistrat d’aquest mateix tribunal. 

Cal fixar-se ara en els personatges que més assumeixen el rol de Sancionat. En aquesta 
ocasió sí que la llista s’amplia fins als cinc personatges (taula 18). 

• Entre els cinc personatges que més assumeixen el rol de Sancionat, la immensa 
majoria ho fa de manera predominant com a Sancionat criticat. Només en vuit 
casos (marcats en vermell a la taula 18) el Sancionador aprovatori iguala o 
supera el crític. Aquesta tendència és la mateixa que s’ha detectat anteriorment 
per al conjunt del rol narratiu de Sancionat, en què el criticat és força superior a 
l’aprovat.  

• Els dos personatges que més assumeixen el rol de Sancionat són Artur Mas i els 
manifestants. En el cas d’Artur Mas el trobem en tots els diaris, a excepció de La 
Vanguardia. En els tres diaris de Madrid té percentatges de presència superiors 
al 10%, mentre que a El Periódico i El Punt Avui se situa per sota del 8%. 
D’altra banda, Artur Mas és majoritàriament un Sancionat criticat en tots els 
diaris on apareix. Tanmateix, a El Punt Avui es més present com a Sancionat 
aprovat, ja que és més aplaudit que no desacreditat. 

• Mentre que Artur Mas, president del govern català durant bona part del període 
analitzat, destaca com a Sancionat, els seus homòlegs espanyols en aquest 
mateix període no ho fan. No es troba José L. Rodríguez Zapatero, i Mariano 
Rajoy només apareix a la llista d’El Periódico (10,53%). El personatge que sí 
que és més present és el govern espanyol. Se’l localitza en quatre diaris, tant de 
Madrid com de Barcelona i sempre majoritàriament com a Sancionat criticat i 
amb percentatges d’entre el 3% i el 5%, aproximadament. 



 

 
140 

• Pel que fa als manifestants, es troben a la llista de les cinc primeres posicions de 
tots els mitjans de la mostra en el rol de Sancionat, menys a ABC. En els tres diaris 
catalans ocupen la primera posició de la llista i acumulen uns percentatges (entre el 
10% i el 16%) superiors als d’El País i El Mundo (entre el 6% i el 10%). Sigui com 
sigui, en tots els diaris els manifestants assumeixen el rol de Sancionat aprovat, és a 
dir són elogiats. Més enllà de les diferències entre cada diari, per norma general el 
que s’aplaudeix és la seva capacitat de mobilització i civisme. Només a El Punt 
Avui s’elogien també de manera sistemàtica els objectius que persegueixen aquests 
manifestants. 

• L’independentisme és un altre personatge recurrent en la majoria de rols narratius i 
que també trobem de manera destacada en el rol de Sancionat, en concret als tres 
diaris de Madrid i a La Vanguardia, amb percentatges que es mouen entre el 6% i 
el 10%. En tots ells ho fa de manera aclaparadora com a Sancionat criticat. 

• El nacionalisme català també apareix com a Sancionat i, ho torna a fer, com ja s’ha 
detectat en altres rols narratius, a ABC i El Mundo, on se’l desqualifica amb duresa, 
convertint-lo en un Sancionat criticat. Té una presència del 8,77% a El Mundo i de 
l’11,97% a ABC, on ocupa la primera posició de la llista. 

• Un altre personatge rellevant és el Tribunal Constitucional. Se’l localitza en els tres 
diaris de Barcelona i a El País, i sempre com a Sancionat criticat ja que es 
desautoritzen els seus posicionaments relacionats amb Catalunya, sobretot amb 
l’Estatut. Precisament, a El Mundo el que es critica de manera destacada és 
l’Estatut de Catalunya (5,26% de presència). 

• D’entre la resta de personatges que apareixen en la llista de personatges que més 
assumeixen el rol de Sancionat, també cal posar èmfasi en els següents: (1) La 
Vanguardia critica en genèric els partits catalans per la gestió que fan del Procés 
català. De la seva banda, ABC centra les seves crítiques en CiU. (2) TV3 és 
desqualificada tant a El País com a ABC pel seguiment que fa de diverses de les 
manifestacions analitzades. (3) José Montilla, caracteritzat per haver apostat per 
una solució federal al cas català, apareix com a Sancionat aprovat a El Periódico. 
(4) El Punt Avui és l’únic diari en què apareixen Catalunya i Espanya entre els cinc 
personatges més destacats en el rol de Sancionat. Catalunya presenta un equilibri 
entre el rol de Sancionat aprovat i criticat i, per contra, Espanya, és 
majoritàriament desqualificada i esdevé un Sancionat criticat. 

• Com ja s’ha detectat en la majoria de rols narratius analitzats, en el rol de Sancionat 
també predominen els personatges de caràcter institucional o vinculats a un partit 
polític. Per contra, els de caràcter social, com els manifestants o les entitats socials, 
tenen una presència sensiblement inferior. 

• Per últim i en referència al lloc d’origen dels personatges que fan de Sancionador, 
els vinculats més directament a Catalunya tenen més presència que els associats 
amb la resta d’Espanya. Entre els primers hi ha: Artur Mas, l’independentisme, els 
manifestants, TV3, el nacionalisme català, l’Estatut de Catalunya, CiU, els partits 
catalans i José Montilla. Entre els segons: el govern espanyol, el Tribunal 
Constitucional, el PP i Mariano Rajoy. 
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Taula 18. Personatges que més assumeixen el rol de Sancionat 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIODICO EL PUNT AVUI 

1 Artur Mas 13,11% Artur Mas 14,04% 
Nacionalisme 
català 

11,97% Manifestants 14,00% Manifestants 15,79% Manifestants  10,40% 

2 Independentisme 9,84% Manifestants 9,65% Independentisme 8,55% Independentisme 8,00% 
Mariano 
Rajoy 10,53% Catalunya 6,40% 

3 Manifestants 6,56% 
Nacionalisme 
català 8,77% Artur Mas 10,26% 

Tribunal 
Constitucional 8,00% Artur Mas 7,89% Artur Mas 4,00% 

4 TV3 6,56% Independentisme 6,14% Govern espanyol 4,27% Partit Popular 6,00% 
Tribunal 
Constitucional 

7,89% 
Govern 
espanyol / PP 

3,20% 

5 
Govern esp. / 
Tribunal Const. 

4,92% 
Estatut de 
Catalunya 

5,26% CiU/TV3 4,27% Partits catalans 6,00% 
Govern 
espanyol / 
J. Montilla  

5,26% 
Tribunal 
Const. / 
Espanya 

3,20% 

6 Altres 54,10% Altres 56,14% Altres 56,41% Altres 58,00% Altres 47,37% Altres 66,40% 

En negre, personatges en què el Sancionat criticat és majoritari i, en vermell, personatges en què el Sancionat aprovat és igual o superior al Sancionat criticat. En els casos en 
què la cinquena posició la comparteixen dos personatges, el percentatge que apareix es refereix a cadascun d’aquests personatges per separat. D’altra banda, cada columna 
suma 100%. Font i autor: elaboració pròpia. 
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8.2.2 Variable sobiranista aplicada al conjunt de 
personatges 

A banda d’aplicar la variable sobiranista als personatges que assumeixen cadascun dels 
rols –com s’ha fet fins ara–, també s’ha aplicat al conjunt de personatges de tota la 
mostra, independentment de quin rol assumeixen (gràfic 31). El propòsit és detectar 
quin tipus de personatges és més recurrent en cadascun dels diaris de la mostra: el 
sobiranista, el no sobiranista o l’ambigu/no categoritzable.  

Gràfic 31. Tipus de personatge present en cada diari segons la variable sobiranista 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Els resultats d’aquesta anàlisi (gràfic 31) permeten observar dos patrons desiguals. 
D’una banda el format pels tres diaris editats a Madrid, La Vanguardia i El Periódico. 
En tots ells hi ha un fort equilibri entre els personatges de tipus sobiranista i els de tipus 
no sobiranista. Per norma general, tant uns com altres es mouen al voltant del 40%. En 
aquest sentit, la desigualtat entre sobiranistes i no sobiranistes en cap cas arriba al 3%. 
És a dir, tot i que el Procés català és un moviment polític de caràcter sobiranista, els 
personatges que hi apareixen vinculats en tots aquests diaris són, en proporcions 
similars, tant sobiranistes com no sobiranistes. 

Per contra, El Punt Avui presenta un patró diferent: clarament, hi ha més personatges 
sobiranistes que no sobiranistes. De fet, els sobiranistes (58,10%) dupliquen amb 
escreix els no sobiranistes (24,38%). Per tant, en aquest diari, l’atenció es focalitza de 
manera majoritària en els personatges impulsors del Procés català i en aquells que, tot i 
no ser-ne impulsors, sí que en comparteixen els objectius. 

Per últim i pel que fa als personatges ambigus o no categoritzables és rellevant apuntar 
que tot i que són minoria en tots els sis diaris de la mostra, són més presents en els tres 
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diaris catalans: 17,52% a El Punt Avui, 18,01% a El Periódico i 27,81% a La 
Vanguardia. Mentrestant, en els tres diaris editats a Madrid se situen en percentatges 
inferiors: 8,45% a El País, 13,49% a El Mundo i 15,69% a ABC. Això indica que en els 
diaris de Barcelona hi predominen més que en els de Madrid els personatges sense un 
posicionament clar al voltant del Procés català. 

8.2.3 Personatges més presents en el conjunt de la mostra 
Al llarg de l’exposició dels diversos rols narratius s’han anat indicat els personatges que 
més assumien cadascun d’aquests rols. Ara es fa el mateix, però en aquesta ocasió per al 
conjunt de la mostra analitzada. En concret, es presenta una llista dels deu personatges 
que més apareixen en cadascun dels diaris, sense tenir en compte quin rol narratiu se’ls 
ha adjudicat (taula 19). 

Aquestes dades –sempre referint-se als deu personatges que més apareixen en cada 
diari– permeten constatar diversos aspectes: 

• La quantitat de personatges diferents que apareixen en les 10 primeres posicions 
del conjunt de diaris és de 27, un 40,30% sobre el total de 67 personatges que 
consten a la llista de la taula 19.82 Això implica que més de la meitat dels 
personatges es repeteixen, com a mínim, en més d’un diari i, per tant, indica un 
nivell de diversitat limitat en el conjunt de mitjans de comunicació analitzats. De 
fet, aquesta escassa diversitat és un element comú en tots els diaris de la mostra. 

• Hi ha sis personatges que apareixen en quatre o més diaris de la mostra. Són els 
següents: el Tribunal Constitucional, que es troba en quatre diaris; els 
manifestants, en cinc diaris, i Artur Mas, l’independentisme, el govern espanyol i 
Catalunya, que es localitzen en tots els sis diaris analitzats. 

• Els únics personatges de la taula 19 que només apareixen en un dels sis diaris 
analitzats són: José Montilla (El Mundo); l’Estatut de Catalunya i els no 
independentistes (La Vanguardia); el sobiranisme (El Periódico); els partits i 
polítics catalans i l’ANC (El Punt Avui). 

• Els diaris són els personatges que més apareixen ocupant un rol narratiu en el 
conjunt de la mostra analitzada. Això succeeix en tots els mitjans de comunicació 
estudiats, ja que la primera posició de cada diari l’ocupa el propi diari. El seu 
percentatge d’assumpció de rols va d’un mínim del 13,37%, que marca La 
Vanguardia, a un màxim del 22,54% a El País. 

 

                                                
82 La xifra total de personatges hauria de ser de 60 (10 per diari), però en diversos diaris la desena 

posició la comparteix més d’un personatge, cosa que fa que la xifra global s’elevi a 67. 
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Taula 19. Deu personatges que més apareixen en cada diari 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

1 El País 22,54% El Mundo 17,21% ABC   16,67% La Vanguardia 13,37% El Peridódico  13,85% El Punt Avui 18,39% 

2 Artur Mas 13,15% Artur Mas 14,19% Artur Mas 9,80% Manifestants 10,16% Manifestants 9,42% Catalunya 11,24% 

3 Manifestants 7,04% Manifestants 7,21% Nacionalisme 
català 7,60% Artur Mas 6,42% Artur Mas 7,20% Manifestants 7,15% 

4 Independentisme 6,57% Independentisme 5,58% Independentisme 5,39% Catalunya 5,88% Mariano Rajoy 5,54% Artur Mas 3,50% 

5 Govern espanyol 5,63% Nacionalisme 
català 5,12% Govern espanyol 5,15% Govern espanyol 4,28% Govern espanyol 5,26% Espanya 2,77% 

6 Mariano Rajoy 4,69% Mariano Rajoy 3,95% CiU 4,66% Tribunal 
Constitucional 4,28% Independentisme 4,71% Tribunal 

Constitucional 2,63% 

7 Catalunya 3,29% Catalunya 3,72% Catalunya 4,41% Estatut de 
Catalunya 4,01% Catalunya 4,71% Partits i polítics 

catalans 2,34% 

8 ERC 3,29% J.L. R. Zapatero 3,49% Espanya 3,92% Independentisme 3,21% Tribunal 
Constitucional 3,88% PSOE 2,19% 

9 Govern català 2,82% Govern espanyol 2,09% ERC 3,68% No 
independentistes 2,41% Sobiranisme 2,22% PP 1,75% 

10 Tribunal 
Constitucional 2,35% J. Montilla / ERC 2,09% Govern català /  

J.L. R. Zapatero 2,70% Espanya 2,41% CiU/PP/PSOE 1,94% Govern espanyol 
/ ANC / Indep. 1,61% 

11 Altres 28,64% Altres 33,26% Altres 33,33% Altres 43,58% Altres 37,40% Altres 43,21% 

En els casos en què la desena posició la comparteixen dos o més personatges, el percentatge que apareix es refereix a cadascun d’aquests personatges per separat. El % es 
refereix al percentatge de presència sobre el total de personatges. Font i autor: elaboració pròpia. 
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• Com ja s’ha apuntat anteriorment, els rols que assumeixen els diaris són gairebé 
en la seva totalitat els de Proponent de Contracte i Sancionador, i ho fan per mitjà 
dels seus editorials i altres peces editorialitzants, en què es posicionen en primera 
persona. Només s’ha detectat que un diari assumeix un rol diferent a aquests en 
dues ocasions. En una El País apareix com a Sancionat criticat per un altre 
personatge i en l’altra El Punt Avui s’erigeix com a Ajudant dels manifestants per 
tal que aquests aconsegueixin l’objectiu que s’han proposat. Sigui com sigui, que 
els diaris tinguin aquest pes tant destacat en l’assumpció de rols narratius es deu al 
fet que les peces editorialitzants són un element central de la mostra analitzada en 
aquesta investigació. 

• Artur Mas és també un dels personatges més destacats. Apareix en els sis diaris de 
la mostra: en els editats a Madrid ho fa en segona posició (amb percentatges que 
van aproximadament, del 10% al 15%) i en els de Barcelona en posicions inferiors 
i amb percentatges menors (entre el 3,5% i el 7,5%). És un personatge que destaca 
especialment a El Mundo i ABC, que a partir de 2012 el situen com el protagonista 
principal del Procés català, monopolitzant les portades de l’endemà de les 
manifestacions. Artur Mas, cal recordar, era president de la Generalitat durant les 
manifestacions de 2012, 2013, 2014 i 2015, que són les que més interès van 
generar entre els mitjans de comunicació. A més, abans d’aquests anys també 
tenia un paper destacat en la política catalana. 

• Pasqual Maragall, que era president de la Generalitat durant la manifestació de 
2006, no apareix en aquesta llista. Qui sí que ho fa, però de manera residual, és 
José Montilla, president de la Generalitat en les manifestacions de 2007 i 2010. 
Només es troba a El Mundo (desena posició amb un 2,09%). 

• Mentre Artur Mas destaca en sis diaris i José Montilla en un, el govern català –
del qual tots dos van ser presidents– només ho fa en dos mitjans de comunicació i 
amb percentatges inferiors al 3%: El País i ABC. Això és un símptoma de la 
personalització de la política, però també de l’elevat focus que els mitjans –
sobretot els tres editats a Madrid– van posar en Artur Mas com a figura clau del 
Procés català. 

• Mariano Rajoy, que com Artur Mas és el president del govern espanyol en les 
manifestacions de 2012, 2013, 2014 i 2015, apareix menys que aquest i amb 
percentatges inferiors. Ho fa en tres diaris: El País (4,69%), El Mundo (3,95%) i 
El Periódico (5,54%). En la mateixa línia, José L. Rodríguez Zapatero, president 
espanyol durant les manifestacions de 2006, 2007 i 2010, el trobem a El Mundo 
(3,49%) i ABC (2,7%). 

• El govern espanyol té més presència que els seus presidents –Rajoy i Rodríguez 
Zapatero– i també que el govern català. De fet, apareix en els sis diaris analitzats 
amb percentatges que habitualment giren al voltant del 5%, excepte a El Mundo i 
El Punt Avui on cauen al 2%. 

• Els manifestants –que són els protagonistes essencials de qualsevol manifestació, 
ja que sense ells aquestes no es farien– tenen un paper molt destacat en tots els 
diaris: a La Vanguardia i El Periódico ocupen la segona posició de la llista amb 
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una presència aproximada del 10%; a El País, El Mundo i El Punt Avui se situen 
en la tercera i amb un percentatge inferior, al voltant del 7%. L’excepció és ABC, 
on els manifestants no ocupen cap de les deu posicions més destacades. D’altra 
banda, és rellevant observar com a El País i El Mundo, els manifestants, un 
personatge de caràcter social, té menys presència que Artur Mas, de caràcter 
institucional.  

• L’independentisme –un personatge que respon a una conceptualització de 
moviment polític– es troba en tots els diaris. En els tres editats a Madrid ho fa en 
quarta posició i amb percentatges entorn al 5%-6%, mentre que en els de 
Barcelona ho fa en posicions i percentatges inferiors. En canvi, el seu personatge 
antagònic, el no independentisme, només apareix a La Vanguardia. 

• En tot cas, és interessant observar com els mitjans aposten per una 
conceptualització que divideix entre independentistes i no independentistes, 
mentre que no ho fan per una altre que divideix entre sobiranistes i no 
sobiranistes. De fet, el personatge sobiranisme només es localitza a El Periódico, 
en què ocupa la novena posició. 

• El nacionalisme català, un personatge que també respon a un moviment polític, 
apareix de manera recurrent en dos diaris, El Mundo (5,12%) i ABC (7,60%). De 
fet, estrictament aquests dos diaris utilitzen el concepte nacionalisme i li 
atribueixen una visió negativa i arcaica. Aquí s’ha especificat que es tracta de 
nacionalisme català per diferenciar-lo del nacionalisme espanyol, concepte que 
s’utilitza en algun dels mitjans catalans de la mostra, sobretot a El Punt Avui, tot i 
que no destaca en les primeres posicions. 

• Catalunya, com a personatge, apareix en tots els mitjans de comunicació 
analitzats, però ho fa més en els tres diaris editats a Barcelona, especialment a El 
Punt Avui, on ocupa la segona posició de la llista amb un 11,24%. Cal recordar 
que el personatge Catalunya respon a diversos conceptes com són la mateixa 
Catalunya, però també catalans, ciutadans catalans o poble català. Els mitjans 
utilitzen aquests conceptes per tractar tot el col·lectiu de ciutadans catalans com 
un grup homogeni. 

• En línia amb el personatge Catalunya, també n’hi ha un altre de conceptualització 
idèntica, però que fa referència a un col·lectiu d’individus diferent. És el cas del 
personatge Espanya, que agrupa conceptes com la mateixa Espanya, estat 
espanyol, espanyols o societat espanyola. El personatge Espanya apareix en la 
llista dels deu principals personatges en tres diaris: ABC, La Vanguardia i El Punt 
Avui, i en tots tres ho fa amb percentatges inferiors al personatge Catalunya. 

• Pel que fa al Tribunal Constitucional és present de manera destacada en els tres 
diaris catalans (entre el 2,5% i el 4,5%) i, en menor mesura a El País (2,35%). La 
seva presència és un indicador de la contextualització del Procés català, tant pel 
que fa a les causes del naixement com de l’evolució. I és que aquest tribunal va 
tenir un paper destacat en l’Estatut de Catalunya de 2006, en el denominat Procés 
participatiu del 9N de 2014 i també en l’evolució de l’autogovern català durant el 
període analitzat. Precisament, un altre personatge significatiu per a 
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contextualitzar el Procés català és l’Estatut de Catalunya, que es troba únicament a 
La Vanguardia (4,01%).83 

• Entre els personatges destacats en el conjunt de diaris de la mostra també s’hi 
troben diversos partits polítics. El més recurrent és ERC, un partit clarament 
independentista ja en els inicis del període estudiat i que posen en el focus 
mediàtic els tres diaris de Madrid. Altres partits que destaquen són CiU (ABC i El 
Periódico), el PP (El Periódico i El Punt Avui) i el PSOE (El Periódico i El Punt 
Avui). A més, a El Punt Avui també hi abunden les referències al conjunt de 
partits i polítics catalans, un personatge que ocupa la setena posició en aquest 
diari i que va en la línia d’un altre personatge coral com és Catalunya, també molt 
present a El Punt Avui. 

• És també significatiu el fet que un personatge com l’ANC, la principal entitat civil 
impulsora del Procés català, només aparegui en un diari. Aquest diari és El Punt 
Avui.  

• La gran majoria de personatges amb més presència en tots els diaris analitzats són 
de tipus institucional o vinculats a un partit polític. Són exemples d’això: Artur 
Mas, José Montilla, Mariano Rajoy, José L. Rodríguez Zapatero, el govern 
espanyol, el govern català, el Tribunal Constitucional, ERC, CiU, el PP i el 
PSOE. Per contra, els personatges de caràcter social o relacionats amb la societat 
civil són minoria, en la llista només hi trobem els manifestants i l’ANC. Aquesta 
desigualtat evidencia que a l’hora d’informar sobre les manifestacions i, per 
extensió, del Procés català els mitjans prioritzen els actors d’institucions i partits 
per sobre dels moviments socials i les entitats civils, cosa especialment 
significativa si es té en compte el paper clau que han jugat en el Procés milers de 
ciutadans que han sortit a manifestar-se i les entitats civils sobiranistes que han 
impulsat aquest moviment. 

• Per últim, més enllà de categoritzar els personatges entre sobiranistes i no 
sobiranistes –com s’ha fet anteriorment– també és d’interès constatar el lloc 
d’origen d’aquests personatges. En aquest cas cal fixar-se si el lloc d’origen és 
Catalunya o, en termes generals, Espanya. El propòsit és observar la vinculació 
territorial dels personatges, no la seva adscripció ideològica. Així, s’observa que 
en tots els diaris hi ha majoria de personatges amb origen directe a Catalunya, fet 
previsible ja que les manifestacions i el Procés català succeeixen i s’impulsen des 
de Catalunya. Alguns exemples de personatges amb origen directe a Catalunya: 
Artur Mas, José Montilla, els manifestants, l’independentisme, el nacionalisme 
català, Catalunya, ERC, el govern català, CiU i l’Estatut de Catalunya. I 
exemples de personatges amb origen a la resta d’Espanya: Mariano Rajoy, José L. 
Rodríguez Zapatero, Espanya, el govern espanyol, el Tribunal Constitucional, el 
PSOE i el PP. 

                                                
83 Vegeu l’apartat 6 i, especialment, el 6.2 per observar el paper del Tribunal Constitucional i de 

l’Estatut en el Procés català. 
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Aquesta llista de deu personatges que més apareixen en cadascun dels diaris analitzats 
és l’element que s’ha utilitzat, tal com es detallarà més endavant, per definir de quins 
personatges s’analitzen les accions, els objectius i els frames.  

8.2.4 Accions i objectius dels personatges 
Tal com s’ha avançat en la metodologia d’aquesta investigació,84 de cada personatge 
que assumeix un rol narratiu s’han analitzat dos aspectes: (1) l’acció: activitat d’un 
personatge feta a partir d’una intenció o objectiu; (2): l’objectiu: allò –estat, situació, 
objecte– que un personatge pretén aconseguir per a si mateix o per a un altre personatge 
amb l’acció que fa. 

A continuació es presenten els resultats d’aquest anàlisi d’accions i objectius.85 
Tanmateix, davant l’elevat volum de personatges presents en cadascun dels diaris de la 
mostra, s’ha optat per focalitzar l’atenció sobre els dos àmbits següents: 

a) Personatges quantitativament rellevants 

Són els que més apareixen en el conjunt dels diaris. En concret, es tracta de set 
personatges:  

• Artur Mas 
• Mariano Rajoy 
• Govern espanyol 
• Manifestants 
• Independentisme 
• Tribunal Constitucional 
• Catalunya 

La detecció d’aquests personatges s’ha fet anteriorment (taula 19). Val a dir que 
Mariano Rajoy, president del govern espanyol, no arriba al nivell de presència de la 
resta de personatges, però s’ha afegit a la llista perquè permet fer una comparativa amb 
el seu homòleg català, Artur Mas, i perquè, malgrat tot, es tracta d’un personatge que 
apareix de manera destacada en diversos diaris. 

De tots aquests personatges es presenten els resultats (accions i objectius) dels dos rols 
narratius que més assumeixen en cada diari. Excepcionalment, si hi ha un empat en la 
segona posició, s’exposen els resultats de tres rols. És a dir, tot i que un personatge 
pugui assumir, per exemple, set rols narratius diferents en un mateix diari, només es 
detallen les accions i els objectius dels dos/tres rols que més se li han adjudicat al diari 
en qüestió. Aquesta decisió té per propòsit facilitar la comparació de dades. A més, 
ampliar els resultats a més rols narratius faria que en diversos casos no es disposés 

                                                
84 Vegeu l’apartat 7.2.3.2. 
85 En l’exposició dels resultats s’inclouen múltiples conceptes i frases literals extretes dels diaris 

analitzats per tal d’exemplificar les accions i objectius detectats. Aquests conceptes i frases 
apareixen entre cometes. També s’indica l’any de la seva publicació, ja sigui en el redactat o 
entre parèntesi. 
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d’una mostra quantitativament prou representativa com per arribar a conclusions 
rellevants. 

b) Aspectes del Procés català amb accions i objectius qualitativament 
rellevants 

En el procés d’anàlisi, se n’han detectat diverses accions i objectius que tot i no repetir-
se en la majoria de diaris o no estar vinculats a un únic personatge, sí que són 
significatius i, per tant, s’ha decidit recollir-los. Precisament, s’han considerat rellevants 
per algun dels motius següents: només es donen en un o dos mitjans de comunicació i 
això els converteix en un element diferenciador; són accions i objectius similars que, tot 
i estar relacionats amb personatges dispars, acaben conformant un patró narratiu; són 
accions i objectius lligats a un aspecte concret del Procés català –com pot ser l’Estatut 
de Catalunya– que, en conjunt, esdevenen rellevants. 

Partint d’aquests criteris s’han determinat vuit aspectes del Procés català 
qualitativament rellevants en els diaris analitzats, ja sigui en tots ells o en alguns. Són 
els següents: 

• Catalunya és perjudicada per personatges no sobiranistes vinculats al poder polític 
espanyol i això fa créixer el sobiranisme i l’independentisme. 

• Catalunya és perjudicada per personatges sobiranistes i això la divideix. 
• Personatges catalanistes i sobiranistes desafien i amenacen Espanya. 
• L’independentisme és minoritari i no representa la Catalunya real. 
• Qui ha creat el Procés català i ha establert l’objectiu de la independència de 

Catalunya: els ciutadans o els polítics? 
• Els polítics catalanistes, sobiranistes i independentistes són uns incompetents que 

no saben gestionar el Procés català. 
• Catalunya és una nació i té el dret a decidir? 
• Els diaris reclamen diàleg i pacte amb l’objectiu d’encaixar millor Catalunya dins 

Espanya. 
• Els diaris fan una crida a votar en les eleccions del 27S de 2015. 

D’altra banda, apuntar que mentre les accions dels personatges sempre són explícites, 
sovint els objectius que persegueixen no consten o són ambigus. Quan això succeeix, no 
es detallen aquests objectius. 

Personatges quantitativament rellevants 

8.2.4.1 Artur Mas 

Comencem l’exposició de les accions i els objectius dels personatges centrant-nos en la 
figura d’Artur Mas i els dos rols narratius que més assumeix en cada diari (taula 20).  
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Taula 20. Artur Mas: rols narratius que més assumeix86 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 
1. Proponent de contracte Proponent de 

contracte 
Subjecte d’acció Proponent de contracte Destinatari de contracte Proponent de contracte 

  Mas reclama al govern 
espanyol que permeti una 
consulta amb l’objectiu que 
els catalans puguin decidir 
si volen ser independents. 

Mas reclama al 
govern espanyol que 
permeti una consulta 
amb l’objectiu 
d’aconseguir la 
independència de 
Catalunya. 

Mas fa accions negatives que 
perjudiquen a Catalunya, a 
Espanya i al propi Artur Mas, 
ja que se’l presenta com un 
incompetent i egoista. 

Mas reclama diversos 
elements per a Catalunya 
que, cada vegada, són 
més elevats: pacte fiscal, 
estructures d’estat, una 
consulta i la 
independència. 

Mas rep peticions dels 
manifestants per impulsar 
una consulta i la 
independència, i peticions 
de El Periódico per tal que 
dialogui i pacti amb 
l’objectiu d’encaixar 
millor Catalunya dins 
Espanya. 

Mas promet treballar amb 
l’objectiu que Catalunya 
tingui estuctures d’estat i, 
en últim terme, que 
aconsegueixi la 
independència. 

2. Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat Destinatari de contracte Proponent de contracte Sancionat aprovat 
  Mas és criticat per impulsar 

el Procés català de manera 
no consensuada i il·legal, 
com succeeix amb el 9N i 
les eleccions plebiscitàries. 
I també per fer-ho en 
detriment de projectes 
socials i intentant amagar 
els “recortes sociales”. 

Mas és criticat constantment i amb duresa per diversos 
personatges i pels propis diaris per dir “mentiras”, 
practicar la “manipulación” i el “victimismo” i 
impulsar no només la independència, sinó també una 
consulta i unes eleccions –les de 2015– que vol 
convertir en un plebiscit. 

Mas rep peticions dels 
manifestants per impulsar 
una consulta i la 
independència, i peticions 
de La Vanguardia per tal 
que dialogui i pacti amb 
l’objectiu d’encaixar 
millor Catalunya dins 
Espanya. 

Mas reclama al govern 
espanyol que permeti una 
consulta amb l’objectiu 
que els catalans puguin 
decidir si volen ser 
indepenents i promet fer 
un procés amb “seny”. 

Mas és aplaudit per 
diversos personatges, 
com Carme Forcadell, i 
també pel propi El Punt 
Avui pel fet d’impulsar 
una consulta i la 
independència. 

Font i autor: elaboració pròpia 

                                                

86 De cadascun dels set personatges quantitativament més rellevants s’ha fet una taula com aquesta. Aquestes taules no recullen totes les accions i objectius dels 
personatges, sinó un resum o aquelles que s’han considerat més rellevants –quantitativament i/o qualitativament– pel fet de permetre observar les diferències de 
tractament entre els diversos diaris. 
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Sobre aquesta taula resum, hi ha quatre aspectes remarcables: 

• El rol més recurrent per a Artur Mas en el conjunt dels diaris és el de Proponent de 
contracte, que sempre apareix en la primera o la segona posició. L’excepció és 
ABC, on no apareix aquest rol. 

• El rol de Sancionat també és recurrent per a Artur Mas. El trobem de manera 
destacada en els tres diaris de Madrid i a El Punt Avui, però amb la diferència que 
en els mitjans de Madrid el rol preponderant és el de Sancionat criticat i en El Punt 
Avui, el de Sancionat aprovat. 

• La Vanguardia i El Periódico comparteixen un mateix rol per a Artur Mas: 
Destinatari de contracte. De fet, aquests dos diaris, tot i que en posicions 
invertides, comparteixen els dos rols: Destinatari de contracte i Proponent de 
contracte. 

• Per últim, el diari ABC és l’únic en què destaca el rol de Subjecte d’acció vinculat a 
Artur Mas. 

A partir d’aquí, es presenten els resultats dels dos rols que més assumeix Artur Mas en 
cadascun dels diaris. 

Artur Mas com a Proponent de contracte 

Artur Mas assumeix, com dèiem, el rol de Proponent de contracte de manera destacada 
en tots els diaris, excepte a ABC (taula 20). Això indica que constantment és emmarcat 
com un personatge que proposa missions o accions a altres subjectes. Vegem com 
aquest aspecte es concreta en cada diari. 

El Mundo, El País i El Periódico comparteixen les demandes principals de Mas: 
proposa als catalans que es manifestin amb l’objectiu de pressionar el govern espanyol 
per aconseguir un nou sistema fiscal; promet estructures d’estat per a Catalunya, i 
reclama al govern espanyol en múltiples ocasions que es pugui fer una consulta o 
referèndum amb l’objectiu que els catalans puguin decidir si volen ser independents o 
no. Tots tres diaris recullen amb claredat la negativa de Mariano Rajoy a acceptar una 
consulta. 

Ara bé, també hi ha diferències entre els tres diaris. El País i El Periódico se centren en 
el fet que l’objectiu de la consulta que reclama Mas és decidir sobre la independència, 
mentre que El Mundo dona per fet que l’objectiu de Mas és, directament, aconseguir la 
independència. A més, El Mundo qualifica en diverses ocasions aquestes propostes de 
Mas com a “amenazas”, cosa que no trobem clarament a El País. Pel que fa a El 
Periódico incorpora un altre element: destaca la petició que Mas fa per tal que el Procés 
català es desenvolupi amb “seny”. 

La Vanguardia dibuixa el que podríem definir com un crescendo de propostes d’Artur 
Mas. El 2012 Mas comença demanant el pacte fiscal per a Catalunya i alertant que, si no 
s’accepta, això derivarà en problemes amb l’estat espanyol. Després, el 2013, ja parla de 
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camí per aconseguir que Catalunya tingui estructures d’estat i reclama que aquest camí 
es faci amb “seny”. Més endavant, el 2014, Mas avisa a Rajoy que encara és “a tiempo 
de escuchar” i reclama de manera insistent que s’accepti fer una consulta i, de fet, 
promet que es farà. La Vanguardia constata que Rajoy no accepta les demandes per fer 
una consulta. Finalment, el 2015 i a les portes de les eleccions del 27 de setembre, La 
Vanguardia destaca que Mas promet que “la independencia es el único cambio real” i 
que proposa que aquestes eleccions siguin interpretades com un plebiscit a favor o en 
contra de la independència. 

Per últim, El Punt Avui es focalitza en les propostes que Artur Mas fa com a Proponent 
de contracte que tenen per objectiu aconseguir estructures d’estat per a Catalunya i, en 
últim terme, la independència. Les demandes per fer una consulta o referèndum també 
apareixen –com en els altres diaris–, però l’atenció es concentra en l’objectiu final: la 
promesa de treballar per tenir un estat propi i la independència. Un exemple és aquest 
titular: “(Mas) no va escatimar mostres que el full de ruta es dirigeix cap a la consecució 
de l’estat propi” (2012). El Punt Avui també recull la negativa de diversos personatges, 
com Mariano Rajoy, d’acceptar la celebració d’una consulta. De fet, compara l’actitud 
d’aquests personatges amb una “paret” i utilitza expressions com “Sordesa. L’Estat 
espanyol no mostra cap símptoma de canvi davant l’èxit massiu de la Diada” (2014). 

Artur Mas com a Destinatari de contracte 

La Vanguardia i El Periódico són els dos únics diaris en què Mas assumeix el rol de 
Destinatari de contracte de manera destacada i, a la vegada, amb un enfocament similar 
(taula 20). Aquestes semblances es troben en diversos aspectes. 

En primer lloc, en tots dos diaris es crea una estructura en què Mas rep peticions dels 
manifestants per tal que impulsi una consulta i la independència de Catalunya i, en tots 
dos casos, es remarca que Mas, com a president de la Generalitat, es fa seva aquesta 
petició. Per exemple, a El Periódico s’afirma que “Mas assumeix el repte de la 
independència” (2012) que li han plantejat els manifestants. 

En segon lloc, i aquest és un aspecte altament rellevant, tant els editorials de La 
Vanguardia com, sobretot, de El Periódico fan peticions a Artur Mas (Destinatari de 
contracte) per tal que dialogui i busqui una solució amb l’objectiu d’encaixar millor 
Catalunya dins Espanya. Amb això s’evidencia que tant un com altre diari aposten per 
una via política que no passa per la independència, sinó pel pacte i l’augment 
d’autogovern de Catalunya. 

Amb relació a El Periódico, ja el 2012 demana a Artur Mas i a Mariano Rajoy que 
negociïn per trobar una solució: “L’encaix de Catalunya en l’entramat polític i 
institucional espanyol és un assumpte històricament no resolt. I no ho estarà mentre més 
enllà de l’Ebre no s’entengui que Catalunya vol sentir-se respectada en la mateixa 
mesura que aspira (…) a participar de veritat en el pilotatge d’Espanya. Sense privilegis, 
però sense injustícies ni greuges. Aquest ha de ser el marc dels passos que ara han de fer 
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Artur Mas i Mariano Rajoy”. Afegeix que aquest pacte ha d’incloure un acord sobre el 
nou sistema fiscal que es reclama des de Catalunya. 

El 2014, per posar un altre exemple, El Periódico reclama a Mas que eviti ser ostatge 
dels manifestants i que busqui una solució a la situació política: “Mas, com a president 
de la Generalitat, no pot ser ostatge del carrer ni d’ERC. Ha d’evitar que la situació 
desemboqui en un carreró sense sortida. Als polítics se’ls elegeix perquè busquin i 
trobin solucions”. 

Pel que fa a La Vanguardia, també reclama a Mas que busqui la via del diàleg i el pacte 
amb l’objectiu d’encaixar millor Catalunya dins Espanya. Tanmateix, ho fa amb menys 
insistència que El Periódico ja que quan fa aquest tipus de peticions, per norma general, 
o no especifica un Destinatari de contracte o en tria un de més genèric, com pot ser el 
govern català i els partits catalans. En tot cas, un exemple que es refereix a Mas, 
adverteix el 2014 que: “Una parte muy importante de la sociedad catalana –seguramente 
la mayoría, a tenor de casi todas las encuestas– no se pronunciaria por la independencia 
en caso de ser formalmente consultada, prefiriendo un pacto de ampliación y refuerzo 
de la autonomía”.  

Per últim, destacar un aspecte que només es refereix a La Vanguardia. Es tracta d’una 
demanda que el sector empresarial fa a Artur Mas (Destinatari de contracte) i que 
“reclama respeto a la ley” (2015). L’emfasitzem perquè són diverses les ocasions en què 
personatges vinculats amb empreses i sectors econòmics apareixen a La Vanguardia. 

Artur Mas com a Sancionat 

A Artur Mas també se li adjudica de manera recurrent el rol narratiu de Sancionat. És 
un rol que trobem de manera destacada en els tres diaris de Madrid i a El Punt Avui 
(taula 20), però amb una diferència essencial. En els mitjans de Madrid, Mas assumeix 
de manera gairebé total el rol de Sancionat criticat, mentre que a El Punt Avui se li 
adjudica de manera preponderant el de Sancionat aprovat. 

Comencem referint-nos a El Mundo i ABC, que presenten un patró molt similar, ja que 
s’hi critica de manera constant i amb duresa a Artur Mas. Aquestes crítiques les fan 
diversos personatges i sobretot els propis diaris per mitjà de les seves peces 
editorialitzants. A més, quan Mas és criticat, sovint apareix acompanyat d’altres 
personatges com l’independentisme, el nacionalisme català i el govern català, que 
també són fortament desacreditats.  

Alguns exemples de crítiques a Artur Mas extretes d’editorials d’El Mundo: “las 
mentiras, falsificaciones y fantasías”; “la cadena humana impulsada por Artur Mas (...) 
es más propia de los régimenes totalitarios que de las democracias” (2013); “el delirio 
independentista” de Mas (2013); Mas, en referència a la consulta del 9N, ha impulsat 
“un proyecto de ruptura obtusamente” (2014); Mas practica “el arte de la manipulación 
de masas” quan pretén convertir les eleccions en un plebiscit (2015). També a El 
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Mundo, personatges com Albert Rivera critiquen Mas per haver dividit la societat 
catalana amb el seu projecte independentista. 

I en quant a ABC, diverses de les desqualificacions dirigides a les accions d’Artur Mas 
són: el seu “discurso vicioso y equívoco” (2012); “Mas: mentiras de ayer, mentiras de 
hoy. Ni Cataluña ha sido nunca otra cosa que España ni España roba a Catalunya” 
(2013); Mas ha substituït “la inteligencia por la obcecación” per tal de fer una consulta 
que és “il·legal e inconstitucional” (2014); Mas “cultiva el victimismo” (2015), i 
referint-se al projecte independentista de Mas i les eleccions que planteja com a 
plebiscitàries, afirma que es tracta d’un “disparate” i “un nuevo desvarío” (2015). 

D’altra banda, El País també critica Artur Mas al llarg de tot el període analitzat. Ho fa 
a partir d’elements del projecte independentista, però també d’aspectes socials dels 
governs que presideix. Alguns exemples extrets dels seus editorials: “la manifestación 
(impulsada por Mas) se olvidó de los trenes para transmutarse en una exaltación del 
independentismo” (2007); Mas actua amb “oportunismo” amb l’objectiu de “desviar la 
atención por sus recortes sociales” (2012); Mas fa “seguidismo” dels manifestants, no és 
“imparcial” i no respecta la pluralitat de la societat catalana (2013); Mas, en el context 
de reclamar una consulta, impulsa un “proyecto il·legal” a partir de “movilizaciones 
frontales” que només porten cap a la “división y frustración” (2014). 

Finalment, a El Punt Avui Artur Mas també assumeix el rol narratiu de Sancionat de 
manera destacada, però a diferència dels tres diaris de Madrid, en aquest cas es tracta 
d’un Sancionat aprovat. Diversos exemples: Carme Forcadell, presidenta de l’ANC, 
aplaudeix l’actuació de Mas de comprometre’s amb la consulta i afirma que “Mas ha 
escoltat el poble i ha fet un pas endavant” (2012); El Punt Avui en els seus editorials 
felicita Mas perquè el seu “full de ruta es dirigeix cap a la consecució de l’estat propi” 
(2012) i perquè a l’hora de conduir el projecte independentista té “capacitat de barrejar 
contundència amb humilitat i cautela” (2014). 

Artur Mas com a Subjecte d’acció 

L’únic diari en què destaca el rol de Subjecte d’acció vinculat a Artur Mas és ABC. Les 
accions de Mas exposades en aquest mitjà de comunicació tenen un denominador comú: 
són, en la seva gran majoria, pròpies d’un Subjecte d’acció negatiu, ja que perjudiquen 
al Subjecte d’estat. 

Hi ha accions de Mas que perjudiquen Catalunya. Un exemple: els diners que Mas es 
gasta en impulsar el Procés català amb l’objectiu d’aconseguir la independència afecten 
negativament els catalans ja que no es destinen a serveis socials. D’altres accions de 
Mas perjudiquen Espanya. Alguns casos exposats a ABC són: Mas persegueix de 
manera “sectaria (...) todo lo que tenga el mínimo poso español” (2013); Mas i el 
nacionalisme català porten “España al borde del precipicio” i posen en perill “l’estat 
democràtic i de dret a Espanya” (2014). 
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De fet, el diari ABC construeix un relat en què Mas fa accions que el perjudiquen a ell 
mateix. Així, després de la manifestació de 2013, ABC exposa que Artur Mas i Josep A. 
Duran i Lleida han estat els impulsors de les mobilitzacions per pressionar el govern 
espanyol amb l’objectiu d’aconseguir beneficis per a Catalunya, però que això els ha 
acabat perjudicant a ells dos perquè ja no controlen la situació. Afirma, textualment, que 
“el juego se les va de las manos”, creant una imatge d’incompetència d’ambdós líders 
polítics. 

D’altra banda, en les ocasions en què Artur Mas apareix com a Subjecte d’acció positiu, 
el Subjecte d’estat que es beneficia d’aquesta acció acaba sent ell mateix. D’aquesta 
manera, ABC crea una estructura narrativa que assimila Mas a una persona egoista que 
només es mou pel seu benefici personal. Tres exemples: el 2013, Mas converteix el 
govern català en una eina independentista amb l’objectiu de sobreviure políticament; el 
2015, Mas converteix la Diada en “un acto puramente electoral” amb l’objectiu de 
treure’n rèdit de cara a les eleccions del 27 de setembre, i també el 2015, Mas impulsa 
l’independentisme per evitar donar explicacions sobre els casos de corrupció que 
afecten el seu partit, CiU. 

8.2.4.2 Mariano Rajoy 

Torn ara per a les accions i objectius dels dos rols narratius que més assumeix Mariano 
Rajoy en cadascun dels diaris (taula 21). 

Com es pot observar, en tots els diaris, el rol narratiu que més s’adjudica a Mariano 
Rajoy és el de Destinatari de contracte. Recordem, que per a Artur Mas, aquest rol 
només apareixia destacat en dos mitjans (La Vanguardia i El Periódico) i que, de fet el 
rol més destacat per al president català era el de Proponent de Contracte. Per tant, una 
diferència substancial entre un i altre és que mentre a Mas se l’emmarca com un 
personatge que fa una gran quantitat de propostes i demandes (Proponent de Contracte), 
a Rajoy se’l dibuixa com un personatge que les rep (Destinatari de Contracte). 

D’altra banda, el segon rol narratiu que més assumeix Rajoy és el de Sancionat, que 
també es repeteix en tots els diaris de la mostra i en tots ells es tracta d’un Sancionat 
criticat. 
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Taula 21. Mariano Rajoy: rols narratius que més assumeix 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

1. Destinatari de contracte Destinatari de 
contracte 

Destinatari de contracte Destinatari de contracte Destinatari de contracte Destinatari de contracte 

  Rajoy rep peticions de 
personatges com Artur 
Mas, el govern català i 
l’ANC per tal que accepti 
fer una consulta, però 
Rajoy la rebutja. 

Rajoy rep peticions, 
sobretot de El 
Mundo, amb 
l’objectiu que no faci 
concessions a Artur 
Mas: ni pacte fiscal, 
ni consulta. 

Rajoy rep peticions, sobretot 
del mateix ABC, amb 
l’objectiu que no faci 
concessions a Artur Mas: ni 
pacte fiscal, ni consulta. 

Rajoy rep peticions de La 
Vanguardia per tal que 
abaondoni l’immobilisme 
i dialgoui amb l’objectiu 
d’encaixar millor 
Catalunya dins Espanya. 

Rajoy rep peticions de El 
Periódico per tal que 
abandoni l’immobilisme i 
dialgoui amb l’objectiu 
d’encaixar millor 
Catalunya dins Espanya. 

Rajoy rep peticions de El 
Punt Avui per tal que 
dialogui amb l’objectiu 
final que els catalans 
puguin votar si volen 
continuar formant part 
d’Espanya o no. 

2. Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat 

  Rajoy és criticat per El País 
principalment pel seu 
immobilisme, falta de 
diàleg i la seva política 
centralista. 

Rajoy és criticat per 
El Mundo per donar 
“una respuesta 
bastante tíbia al reto 
que está planteando el 
nacionalismo 
catalán”. 

Rajoy és criticat per ABC per 
tenir una “actitud acomplejada 
ante el nacionalismo” català. 

Rajoy és criticat pel seu 
immobilisme, però en un 
nivell clarament inferior 
que a la resta de diaris. 

Rajoy és criticat per El 
Periódico principalment 
pel seu immobilisme, falta 
de diàleg i la seva política 
centralista. 

Rajoy és criticat per El 
Punt Avui pel seu 
immobilisme i la seva 
política centralista, però 
també per rebutjar la 
independència utilitzant 
“arguments de la por”. 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Mariano Rajoy com a Destinatari de contracte 

Comencem l’exposició sobre Mariano Rajoy en el rol narratiu de Destinatari de 
contracte centrats en El Mundo i ABC, ja que els dos diaris comparteixen un patró 
narratiu similar. La majoria de propostes que rep Rajoy en aquests diaris provenen del 
propi mitjà de comunicació, per mitjà dels seus editorials. La gran majoria exigeixen al 
president del govern espanyol fermesa amb l’objectiu que no accepti el pacte fiscal, ni 
una possible consulta ni cap altre gran cessió cap a Mas i els independentistes, ja que 
aquestes peticions, afirmen, han de ser vistes com a amenaces. Tots dos diaris 
consideren que l’únic que volen Mas i els independentistes és aconseguir la 
independència.  

Dos exemples d’aquesta estructura narrativa a El Mundo: “está la virtud de no dar, que 
es lo que tiene que hacer Rajoy, al que Mas le está demandando que le suministre más 
dinero para poder utilitzarlo para cortar todos los lazos con España” (2012); el “desafío” 
català “exige firmeza para acabar con la impunidad de Artur Mas y sus cómplices 
separatistas” (2013), i també un exemple d’ABC: Rajoy no ha de “facilitar a Artur Mas 
una salida digna a su embrollo separatista”, sinó frenar-lo fent l’acció de “echar mano 
de la Constitución y las leyes vigentes” (2013). 

D’altra banda, en aquests dos diaris, les propostes que altres personatges fan a Rajoy 
són escasses. Entre elles destaquen les reclamacions d’Artur Mas i el govern català, que 
exigeixen a Rajoy que escolti els manifestants i accepti fer una consulta, cosa que 
aquest rebutja com a Destinatari de contracte denegatori.  

En referència a El País, a diferència d’El Mundo i ABC, les propostes que rep Rajoy no 
les fa el propi diari –que se situa en una posició més distant– sinó que les fan altres 
personatges. En aquest cas, aquests altres personatges sí que coincideixen en bona part 
amb els d’El Mundo i ABC. Així, Artur Mas, el govern català i l’ANC reclamen a Rajoy 
que accepti fer una consulta o referèndum, que aquest rebutja. El País ho recull així: 
“Rajoy cierra todas las puertas a Mas salvo la financiación. El presidente responderá por 
carta que la consulta no es legal” (2013). 

Pel que fa a La Vanguardia, El Periódico i El Punt Avui tots tres diaris presenten una 
estructura narrativa similar. Com ja hem vist en els diaris editats a Madrid, en els de 
Barcelona també s’hi recullen peticions de personatges com Artur Mas i el govern 
català amb l’objectiu que Rajoy accepti una consulta o, com a mínim, que abandoni 
l’immobilisme.  

La Vanguardia, El Periódico i El Punt Avui també tenen en comú que, per mitjà dels 
seus editorials, reclamen a Rajoy que abandoni l’immobilisme i que dialogui, però 
l’objectiu final no és el mateix en tots tres diaris. En concret, La Vanguardia i El 
Periódico volen que Rajoy dialogui amb el propòsit d’aconseguir un pacte que 
garanteixi un millor encaix de Catalunya dins Espanya. Un exemple de El Periódico: 
“L’encaix de Catalunya en l’entramat polític i institucional espanyol és un assumpte 
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històricament no resolt. (...) Aquest ha de ser el marc dels passos que ara han de fer 
Artur Mas i Mariano Rajoy” (2012). I un de La Vanguardia: Rajoy “debe tomar nota de 
que la movilización catalanista es intensa, muy intensa, conformando un fenómeno en 
buena medida inédito en Europa” (2014). Pel que fa a El Punt Avui, durant les primeres 
manifestacions també reclama un major reconeixement per a Catalunya dins a Espanya, 
però a partir del 2012 i 2013 l’objectiu final del diàleg que reclama a Rajoy ja és 
diferent: que els catalans puguin votar si volen continuar formant part d’Espanya o no.  

Mariano Rajoy com a Sancionat criticat 

En tots els diaris el segon rol narratiu que més s’adjudica a Mariano Rajoy és el de 
Sancionat i, de fet, també en tots es tracta d’un Sancionat criticat. Tanmateix, hi ha 
diferències entre els diversos mitjans de comunicació en la intensitat de les crítiques i, 
especialment, en els motius que generen aquestes crítiques. 

El País, El Periódico i El Punt Avui són els diaris on més es critica Rajoy. A El País i 
El Periódico principalment es desacredita el seu immobilisme i la seva política 
centralista. Dos exemples d’El País: els presidents autonòmics del PSOE critiquen 
Rajoy per la falta de diàleg amb Catalunya (2012); un editorial d’El País carrega contra 
la seva “estrategia recentralizadora e intervencionista” i la seva “paupérrima e 
insultante” resposta al Procés català (2012). I un exemple de El Periódico: és un 
“exercici de cinisme que Mariano Rajoy, líder del partit que va activar el terrible procés 
judicial contra l’Estatut, digui ara que en aquest tema va actuar amb ‘sentit d’estat’” 
(2010). 

El Punt Avui també inclou crítiques com les d’El País i El Periódico però n’afegeix 
d’altres vinculades a la independència de Catalunya. Una d’aquest tipus la trobem quan 
en un editorial de 2015 desautoritza els “arguments de la por” que Rajoy utilitza contra 
la independència i que qualifica de “pobres” i “falsos”. 

De la seva banda, a ABC i El Mundo, tot i imposar-se les sancions crítiques a Rajoy, 
també n’hi trobem d’aprovatòries. Per exemple, ABC aplaudeix Rajoy per negar-se a 
acceptar una consulta sobre la independència. Pel que fa a les crítiques que tots dos 
diaris dediquen al president del govern espanyol també estan vinculades a 
l’immobilisme però per motius diferents als vistos fins ara. Així, el 2012 El Mundo 
critica Rajoy per considerar que està donant “una respuesta bastante tíbia al reto que 
está planteando el nacionalismo catalán” i, en la mateixa línia, ABC carrega contra 
Rajoy el 2013 perquè té una “actitud acomplejada ante el nacionalismo”.  

Per últim i en referència a La Vanguardia, adopta una posició més distant amb Rajoy. 
Gairebé no l’aprova ni el critica –quan ho fa és per denunciar el seu immobilisme–, tot i 
que sí que critica al govern espanyol que ell mateix presideix. De fet, aquesta actitud 
distant és la que també s’ha observat per a Artur Mas (taula 20), ja que a La Vanguardia 
no destacava el rol narratiu de Sancionat vinculat a aquest personatge. 
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8.2.4.3 Govern espanyol 

En quant a les accions i objectius dels dos rols narratius que més assumeix el govern 
espanyol en cadascun dels diaris (taula 22), la constatació principal és que segueix un 
esquema gairebé idèntic al que acabem de veure per a Mariano Rajoy. Així, els dos rols 
que tornen a dominar són el de Destinatari de contracte i el de Sancionat criticat. 
L’única excepció la trobem a La Vanguardia, en què no destaca el de Sancionat criticat, 
sinó el de Subjecte d’acció.  

Que Rajoy i govern espanyol presentin un mateix patró es deu al fet que Rajoy, quan 
apareix en els diversos diaris, ho fa habitualment en tant que president del govern 
espanyol. Tanmateix, cal puntualitzar que el personatge govern espanyol no només es 
refereix al govern presidit per Rajoy, sinó també a d’altres governs espanyols 
coincidents en el temps amb el Procés català o amb el període previ, com són els 
presidits per José L. Rodríguez Zapatero i José M. Aznar.  

A banda de presentar un mateix patró de rols narratius, a continuació s’observa com les 
accions i objectius que el govern espanyol i Mariano Rajoy realitzen també presenten un 
elevat grau se semblança. 

Govern espanyol com a Destinatari de contracte 

Les propostes que rep el govern espanyol com a Destinatari de contracte són de dos 
tipus diferents. D’una banda, les que li fan diversos personatges entre els que destaquen 
Artur Mas, el govern català i els partits sobiranistes i que, sobretot, li reclamen que 
accepti un nou sistema fiscal i una consulta sobre la independència. La demanda de 
pacte fiscal es concentra en el període 2010-2012 i la de la consulta en el 2012-2015. 
També tots els diaris recullen la negativa del govern espanyol –com a Destinatari de 
contracte denegatori– a acceptar tant el nou sistema fiscal com una consulta. 

L’altre tipus de propostes que li fan al govern espanyol són les que realitzen els propis 
mitjans de comunicació per mitjà dels seus editorials en el rol de Proponent de 
contracte. Li reclamen insistentment que actuï davant el Procés català i que abandoni el 
que, en conjunt, qualifiquen d’immobilisme. Ara bé, les diferències entre aquests diaris 
apareixen en l’objectiu d’aquestes peticions. I és que el propòsit final de cadascun d’ells 
és diferent. 

Ens fixem primer en El Mundo i ABC, que novament presenten un patró similar. 
Ambdós diaris reclamen al govern espanyol que la resposta al Procés català –això 
inclou l’Estatut, el pacte fiscal i la petició d’una consulta– no es troba en el diàleg, sinó 
en la Constitució espanyola. Denuncien que el govern espanyol –tant el de Rajoy com 
sobretot el de Rodríguez Zapatero– no ha sabut respondre adequadament al que 
qualifiquen de “desafío” independentista i li exigeixen que abandoni l’immobilisme per 
tal d’aturar la independència i defensar la unitat espanyola. 
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Taula 22. Govern espanyol: rols narratius que més assumeix 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 
1. Destinatari de contracte Destinatari de 

contracte 
Destinatari de contracte Destinatari de contracte Destinatari de contracte Sancionat criticat 

  El govern espanyol rep 
peticions d’El País per tal 
que dialogui amb l’objectiu 
d’encaixar millor Catalunya 
dins Espanya a través d’una 
reforma de l’estat de tipus 
federal. 

El govern espanyol 
rep peticions de El 
Mundo per tal que 
respongui al Procés 
català (això inclou 
l’Estatut, el pacte 
fiscal i la consulta) no 
amb diàleg, sinó amb 
la Constitució 
espanyola. 

El govern espanyol rep 
peticions del diari ABC per tal 
que respongui al procés català 
(això inclou l’Estatut, el pacte 
fiscal i la consulta) no amb 
diàleg, sinó amb la Constitució 
espanyola. 

El govern espanyol rep 
peticions de La 
Vanguardia per tal que 
dialogui amb l’objectiu 
d’encaixar millor 
Catalunya dins Espanya a 
través d’aplicar una visió 
àmplia de la constitució 
espanyola. 

El govern espanyol rep 
peticions de El Periódico 
per tal que dialogui amb 
l’objectiu d’encaixar millor 
Catalunya dins Espanya i 
que ho faci tenint en 
compte que “els catalans 
són pactistes per 
naturalesa”. 

El govern de Zapatero és 
criticat per El Punt Avui 
per donar una resposta 
partidista a la sentència 
de l’Estatut. El govern de 
Rajoy es criticat per 
“menysprear” els 
manifestants i impedir la 
consulta. 

2. Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat Subjecte d’acció Sancionat criticat Destinatari de contracte 

  El govern de Zapatero és 
criticat per personatges com 
CiU i els manifestants, però 
no per El País. El govern de 
Rajoy és criticat per El País 
per no negociar una sortida 
pactista al Procés català. 

El govern de Zapatero 
és criticat per El 
Mundo per haver 
promés donar suport a 
l’Estatut i el govern 
de Rajoy per la falta 
de discurs davant el 
“desafío” 
independentista. 

El govern de Zapatero és 
criticat pel diari ABC per haver 
promés donar suport a l’Estatut 
i el govern de Rajoy per la falta 
de discurs davant el “desafío” 
independentista. 

El govern espanyol fa 
múltiples accions 
negatives que perjudiquen 
Catalunya, que és víctima 
d’un tracte injust en 
aspectes com el 
finançament i les 
infrastructures. 

El govern de Zapatero és 
criticat per diversos 
personatges, però no per El 
Periódico. Tanmateix sí 
que critica diversos 
governs espanyols per no 
donar un “finançament 
just” a Catalunya. També 
critica el govern de Rajoy 
per no pactar una sortida al 
procés català. 

El govern espanyol rep 
peticions de El Punt Avui 
per tal que dialogui amb 
l’objectiu de respectar 
l’Estatut dels catalans, 
acceptar el pacte fiscal i 
admetre una consulta 
sobre la independència. 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Vegem alguns exemples d’això. El Mundo reclama al govern espanyol que “debe 
permanecer firme, ya que una hipotètica cesión en esta materia sería considerada com 
un paso decisivo hacia la independència” (2012). També l’alerta que “sería un error 
menospreciar la magnitud del desfío que está creciendo en esta comunidad (Catalunya)” 
i li exigeix que reformi la Constitució “para fortalecer el Estado y no para debilitarlo” 
(2013). 

I també diversos exemples de les reclamacions que fa ABC al govern espanyol: cal que 
rebutgi un nou sistema fiscal per a Catalunya perquè és un “ariete contra la solidaridad y 
un mensaje destructivo a Europa” (2012); “frente al desafío, Constitución” (2012); la 
solució al Procés català no passa per “ofertas de encaje territorial” o per “absurdos 
emplazamientos a Artur Mas para que se avenga a dialogar” (2013); “si el nacionalismo 
catalán lleva a España al borde del precipicio, hay que reaccionar en legítima defensa” 
(2014). 

La resta de diaris, per contra, reclamen al govern espanyol que dialogui i actuï per donar 
resposta a les demandes catalanes. El País, La Vanguardia i El Periódico marquen com 
a objectiu final el propòsit d’aconseguir encaixar millor Catalunya dins Espanya. El 
País apunta en diverses ocasions que la resposta que ha de donar el govern espanyol ha 
de passar per una reforma de l’Estat de tipus federal. Alguns exemples de les peticions 
que li fa: “hay que abrir paso al diálogo, a la reforma de la Constitución y al 
federalismo” (2015); “es necesario un debate serio y constructivo sobre una forma de 
articulación entre Cataluña y España satisfactoria para todos” (2012); “dar cauce 
político al malestar mostrado en la cadena de la Diada” (2013). 

De la seva banda, La Vanguardia proposa al govern espanyol que apliqui una visió 
àmplia de la Constitució amb l’objectiu encabir-hi les demandes de la majoria de 
catalans. Algunes peticions que ho exemplifiquen: “encasellar-se en una visió estreta de 
la Constitució per desvirtuar el clamor català seria donar encara més raons per a la 
independència” (2012); “el Gobierno de España no puede ignorar (...) el éxito y la 
contundencia de la manifestación de ayer y la corriente de fondo que expresa” (2014). 

I quant a El Periódico, demana al govern espanyol que passi a l’acció, dialogui i pacti 
una solució que tingui en compte les demandes catalanes. Així, referint-se al govern de 
Rajoy, l’avisa que no pot “aplicar la seva tradicional recepta d’esperar que amaini la 
tempesta” (2013) i que ho faci tenint en compte que “els catalans són pactistes per 
naturalesa” (2012); “l’única solució viable (...) és la mateixa que aquests últims tres 
anys: el diàleg i el pacte” (2015). 

Per últim, en referència a El Punt Avui també fa peticions de diàleg i pacte al govern 
espanyol, però no especifica que tinguin per objectiu encaixar millor Catalunya dins 
Espanya. El Punt Avui, de fet, es limita a parlar d’objectius més concrets: aconseguir 
que es respecti l’Estatut aprovat pels catalans sense cap retallada, aconseguir el pacte 
fiscal i aconseguir una consulta sobre la independència. Així s’observa en 
posicionaments com: “és necessari també que el PSOE i el govern de l’Estat, que n’han 
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forçat les modificacions (de l’Estatut), sàpiguen que hi ha molta gent en aquest país que 
en discrepa i que aspira a un reconeixement nacional molt més profund” (2006); “que 
(el govern espanyol) convoqui la consulta i sortim de dubtes” (2013). 

Govern espanyol com a Sancionat criticat 

El govern espanyol destaca com a Sancionat criticat en cinc dels diaris, tots menys La 
Vanguardia. En tots aquest cinc diaris –més enllà d’alguna excepció que ja s’indicarà– 
es repeteix el mateix patró: tant els propis mitjans de comunicació –per mitjà dels seus 
editorials– com diversos personatges critiquen al govern espanyol. Ara bé, aquestes 
crítiques es poden dividir en dos grups: les dirigides al govern espanyol presidit per José 
L. Rodríguez Zapatero (PSOE) i les destinades al govern espanyol de Mariano Rajoy 
(PP). Les que es realitzen al govern Rodríguez Zapatero es deuen a la seva gestió de 
l’Estatut i les del govern Rajoy al seu immobilisme davant el Procés català. En tots dos 
casos, tanmateix, hi ha diferències entre els diaris, unes diferències que es troben en els 
motius de fons de les crítiques que realitzen. 

El Mundo i ABC repeteixen, de nou, un esquema similar. En tots dos diaris es 
desautoritza la gestió que el govern Rodríguez Zapatero ha fet de l’Estatut. Consideren 
que no hauria d’haver promès que donaria suport a l’Estatut que proposés el Parlament 
de Catalunya, ja que aquest va ser un Estatut que, segons aquests dos mitjans, estava 
fora del que permetia la Constitució espanyola. Així, ABC qualifica els dirigents de 
l’executiu Rodríguez Zapatero de “gobernantes irresponsables” (2010) i El Mundo titlla 
de “metedura de pata” la promesa que va fer Rodríguez Zapatero i afirma que l’intent 
del seu govern d’acabar amb les tensions territorials ha estat un “fracaso” (2010). Pel 
que fa al govern de Mariano Rajoy critiquen la seva falta de discurs polític per fer front 
al que consideren un “desafío”, en referència al projecte independentista a Catalunya. 
ABC, per exemple, alerta que el govern espanyol “no está actuando con diligencia”, sinó 
amb una “actitud acomplejada ante el nacionalismo” (2013). 

També trobem un patró similar a El País i El Periódico, però a la vegada diferent al de 
El Mundo i ABC. En concret, a El País i El Periódico gairebé no hi ha crítiques al 
govern espanyol de Rodríguez Zapatero i quan n’hi ha no es troben als editorials sinó 
que les fan personatges com CiU i els manifestants. Amb relació al govern de Rajoy, 
tots dos diaris critiquen el que qualifiquen de “immobilisme”, però en aquest cas per ser 
incapaç de donar una sortida negociada i pactista al Procés català. El País, per exemple, 
carrega contra el govern de Rajoy per “neocentralismo” i “involución autonómica” 
(2013). Tanmateix, a El Periódico hi trobem un tipus de crítica al govern espanyol –
sigui del partit que sigui– que no apareix a El País. Un clar exemple d’això és quan El 
Periódico, el 2012 i en ple debat sobre el pacte fiscal, afirma: “una Administració 
central que, sigui del color polític que sigui, regateja o nega a aquest racó de la 
península (referint-se a Catalunya) un finançament just amb relació amb l’esforç que 
aquí es porta a terme i la riquesa que aquí es genera”.  
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Finalment i quant a El Punt Avui, cal destacar que és el diari que més crítiques fa sobre 
el govern espanyol. De fet, és l’únic mitjà de la mostra en què el rol narratiu de 
Sancionat criticat ocupa la primera posició (taula 22). En aquest diari hi trobem 
crítiques als governs de Rodríguez Zapatero i Rajoy similars a les de El País i El 
Periódico, però n’hi afegeix d’altres. Així, el 2010 qualifica el govern de Rodríguez 
Zapatero de partidista en la seva resposta a la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut: “com es nota que encara falten anys per a les eleccions generals a 
Espanya”. I denuncia que actua amb “lentitud de reflejos”. Pel que fa al govern 
espanyol de Rajoy l’acusa, entre d’altres, de “menysprear” els manifestants en la 
manifestació de 2013 i de “erosionar la qualitat democràtica” per impedir la consulta 
que es va acabar fent el novembre de 2014. 

Govern espanyol com a Subjecte d’acció 

La Vanguardia, com s’acaba de veure, és l’únic diari en què no destaca el rol narratiu de 
Sancionat criticat associat al govern espanyol, però, en canvi és l’únic en què sí que ho 
fa el rol de Subjecte d’acció. La majoria d’accions que fa el govern espanyol –sigui del 
partit polític que sigui– són de tipus negatiu i perjudiquen a un Subjecte d’Estat concret, 
que és Catalunya. Dos exemples d’això: el govern espanyol del segon mandat de José 
M. Aznar va trencar l’equilibris de forces entre Madrid i Catalunya a favor de Madrid 
per mitjà de privatitzacions, inversions, negocis immobiliaris, etc., i el govern de 
Rodríguez Zapatero va fer una mala gestió d’infraestructures, sobretot amb el tren AVE, 
que va perjudicar Catalunya. 

La Vanguardia resumeix aquest tipus d’accions del govern espanyol en frases com ara: 
“la sensació de tracte injust a Catalunya, quan no obertament hostil per part de l’Estat, 
el Govern central i les seves institucions. Una sensació compartida per una àmplia 
majoria de ciutadans de Catalunya” (2013); “la sociedad catalana viene acumulando 
desde finales de los años noventa una progresiva sensación de malestar” (2007). 

A més, La Vanguardia destaca un altre tipus d’acció del govern espanyol de Rajoy que 
és la inacció, és a dir la seva manca d’actuació política davant el Procés català. 

8.2.4.4 Manifestants 

El personatge manifestants, com s’ha indicat en la metodologia d’aquesta investigació,87 
agrupa diversos conceptes similars: els mateixos manifestants, el concepte manifestació 
o qualsevol de les denominacions que han rebut les manifestacions analitzades (per 
exemple Via catalana, la cadena humana de 2013). La seva presència en els mitjans de 
comunicació es concentra el mateix dia de la manifestació i l’endemà d’aquesta, mentre 
que després queden en un segon pla. Apuntat això, l’anàlisi de les accions i objectius 

                                                
87 Vegeu l’apartat 7.2.5.3. 
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dels rols narratius que més assumeixen els manifestants en cadascun dels diaris (taula 
23) revela diversos aspectes genèrics: 

• Hi ha tres rols narratius preponderants: Subjecte d’acció, Sancionat aprovat i 
Proponent de contracte. 

• El rol de Subjecte d’acció destaca en tots els diaris, excepte a El País. 
• El rol de Sancionat aprovat és rellevant en tots els mitjans de comunicació menys 

a ABC. 
• El rol de Proponent de contracte es troba en quatre dels diaris: El País, ABC, La 

Vanguardia i El Periódico. 

Manifestants com a Subjecte d’acció 

El Mundo i ABC presenten, novament, un patró narratiu similar: en tots dos diaris 
l’acció principal que fan els manifestants és manifestar-se. I la fan amb un objectiu 
clarament dominant per sobre la resta: aconseguir la independència de Catalunya. Així, 
tot i que en les manifestacions de 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015 hi intervenen altres 
elements més enllà de la independència –la sentència de l’Estatut, la reivindicació del 
pacte fiscal o la reclamació d’una consulta–, El Mundo i ABC se centre de manera 
predominant en l’objectiu de la independència. Només en les manifestacions de 2006 i 
2007 parlen d’objectius diferents, com ara aconseguir el reconeixement de Catalunya 
com a nació o la millora de les infraestructures catalanes. 

Ara bé, a banda de l’acció de manifestar-se –de caràcter neutre– és oportú observar com 
a El Mundo i ABC els manifestants també fan altres accions de caràcter negatiu. 
Aquestes accions, però, no les fan contra personatges vinculats amb Madrid, sinó contra 
personatges amb origen català que esdevenen Subjectes d’estat perjudicats. Destaquen 
especialment, les accions que fan contra dos presidents de la Generalitat: José Montilla i 
Artur Mas.  

Així, en la manifestació sobre la sentència de l’Estatut de 2010, El Mundo afirma que 
els manifestants castiguen Montilla per la seva mala gestió sobre aquest assumpte: 
“Montilla intentó liderar la multitud (...), pero acabó castigado por ella”. Pel que fa a 
Artur Mas, en les manifestacions de 2012 i 2013, tant El Mundo com ABC afirmen que 
els manifestants acaben amb les pretensions de Mas de controlar el moviment 
sobiranista. Per exemple, El Mundo exposa que “la marea secesionista sepulta su 
reivindicación de pacto fiscal” i afegeix que “el juego independentista se le va a Mas de 
las manos” (2012). 

A més, tant a El Mundo com a ABC es deixa clar que en cas que els manifestants 
aconsegueixin l’objectiu de la independència, això afectarà molt negativament a 
Catalunya (Subjecte d’estat perjudicat). Per exemple, referint-se als manifestants, ABC 
parla de “desastre económico” per a Catalunya (2012). 
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Taula 23. Manifestants: rols narratius que més assumeixen 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

1. Sancionat aprovat Sancionat aprovat/criticat Subjecte d’acció Subjecte d’acció Subjecte d’acció Subjecte d’acció 

  Es reconeix la capacitat de 
mobilització i civisme dels 
manifestants, però no de 
manera efusiva sinó com a 
constatació. En aquesta línia, a 
El País s’evita aprovar els 
objectius que persegueixen els 
manifestants. 

Es reconeix la capacitat de 
mobilització i civisme dels 
manifestants, però no de 
manera efusiva sinó com a 
constatació. De fet, més enllà 
d’això, a El Mundo hi 
dominen les crítiques als 
manifestants per estar en 
contra de la sentència de 
l’Estatut i per reclamar la 
independència. A més, en 
diverses ocasions, se’ls 
relaciona amb el fanatisme i 
el totalitarisme.  

Els manifestants realitzen l’acció de 
manifestar-se amb un objectiu 
principal: aconseguir la 
independència. En canvi, hi ha una 
presència residual d’objectius dels 
manifestants vinculats amb l’Estatut, 
el pacte fiscal o la consulta. Els 
manifestants també fan accions contra 
José Montilla i Artur Mas. 

Els manifestants fan l’accio de manifestar-se, però aquesta acció 
genèrica és concreta en d’altres accions més específiques que 
contextualitzen els motius que els han portat a sortir al carrer. Així, 
les accions concretes que fan els manifestants són: dir prou a la 
situació de malestar, mostrar enuig o prendre el pols a la indignació 
catalana. L’objectiu d’aquestes accions varia en el temps: abans del 
2012 és –segons la manifestació en qüestió– aconseguir més 
autogovern, reclamar el dret a decidir o denunciar la sentència de 
l’Estatut. En canvi, a partir del 2013 ja és la independència i fer una 
consulta sobre el futur polític de Catalunya. La Vanguardia i El 
Periódico emfatitzen que entre els manifestants hi ha més consens 
al voltant de la consulta que de la independència. 

Segueix la mateixa estructura 
narrativa que La Vanguardia i 
El Periódico amb la diferència 
que emfasitza menys el fet que 
hi ha més consens al voltant de 
la consulta que de la 
independència. 

2. Proponent de contracte Subjecte d’acció Proponent de contracte Sancionat aprovat Sancionat aprovat Sancionat aprovat/criticat 

  Els manifestants fan, al llarg 
dels anys, propostes sense un 
Destinatari de contracte definit 
per tal de reclamar aspectes 
com un pacte fiscal, una 
consulta o la independència. 
També fan propostes del 
mateix tipus a un Destinatari 
de contracte concret que 
habitualment és Artur Mas i 
que les accepta. 

Els manifestants realitzen 
l’acció de manifestar-se amb 
un objectiu principal: 
aconseguir la independència. 
En canvi, hi ha una presència 
residual d’objectius dels 
manifestants vinculats amb 
l’Estatut, el pacte fiscal o la 
consulta. Els manifestants 
també fan accions contra José 
Montilla i Artur Mas. 

Les reclamacions dels manifestants es 
concentren en un objectiu: aconseguir 
la independència de Catalunya. 
Aquestes peticions són de caràcter 
provocatiu i ABC utilitza de manera 
recurrent l’expressió “desafío” 
independentista. 

Els manifestants són aprovats per la seva capacitat de mobilitzaicó i 
civisme, una aprovació que incorpora elements d’efusivitat. També 
són aplaudits per alguns dels seus objectius com ara demostrar el 
malestar pel caos en les infraestructures i la sentència de l’Estatut, 
però no per l’objectiu d’aconseguir la independència de Catalunya. 

Els manifestants són aplaudits 
de manera efusiva per la seva 
capacitat de mobilitzaicó i 
civisme, però també pels 
objectius que persegueixen, 
entre els quals destaquen 
aconseguir la independència de 
Catalunya i aconseguir una 
consulta sobre el futur polític 
de Catalunya. 

3.       Proponent de contracte Proponent de contracte   

        Els manifestants fan, al llarg dels anys, propostes sense un 
Destinatari de contracte definit per tal de reclamar aspectes com un 
pacte fiscal, una consulta o la independència. També fan propostes 
del mateix tipus a un Destinatari de contracte concret, un rol que 
assumeixen tant personatges sobiranistes com no sobiranistes. Entre 
els sobiranistes destaca Artur Mas, que les accepta, i entre els no 
sobiranistes sobresurten el govern espanyol i Mariano Rajoy, que 
les rebutgen. 

  

En el cas de La Vanguardia i El Periódico hi ha dos rols narratius amb el mateix nivell de presència en la segona posició i per això es recullen tots dos. Font i autor: 
elaboració pròpia. 
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Ens fixem ara en els tres diaris catalans, en què el rol de Subjecte d’acció aplicat a els 
manifestants té una presència sensiblement superior. Tots tres diaris presenten un 
esquema narratiu similar. Així, a grans trets, en els tres diaris de Barcelona les accions 
que fan els manifestants són manifestar-se, però, sobretot accions com dir prou a la 
situació de malestar, mostrar enuig, prendre el pols a la indignació catalana o cridar 
l’atenció del món. Aquests accions tenen com a denominador comú el fet de posar de 
relleu que els manifestants no estan d’acord amb la situació que viu Catalunya i amb el 
tracte rebut per part de les institucions espanyoles. Per tant, són unes accions que 
permeten entendre l’escenari politicosocial que es viu, ja que incorporen elements de 
contextualització. 

D’altra banda, la gran majoria d’accions que realitzen els manifestants en els tres diaris 
catalans són de caràcter positiu i tenen com a Subjecte d’estat beneficiat als propis 
manifestants, a Catalunya i, en menor mesura, a l’independentisme. És a dir, les accions 
que realitzen els manifestants afavoreixen els objectius que aquests manifestants s’han 
marcat per a si mateixos i per a Catalunya. Aquesta càrrega positiva fa que en els tres 
diaris editats a Barcelona es generi la percepció que els manifestants tenen el poder de 
canviar la situació política existent. És a dir, no específicament d’aconseguir els 
objectius que s’han marcat, però sí de modificar les circumstàncies polítiques. 

Precisament, pel que fa als objectius de les accions que realitzen els manifestants, cal 
destacar una diferència principal entre els objectius que hem vist a El Mundo i ABC i els 
objectius dels tres diaris editats a Barcelona. Mentre El Mundo i ABC emmarquen les 
manifestacions en una clau clarament independentista –en aquests diaris l’objectiu dels 
manifestants és gairebé sempre la independència–, en els diaris catalans hi ha més 
matisos i complexitat.  

Així, en els mitjans catalans no es diu que l’objectiu dels manifestants és clarament la 
independència fins al 2012 o 2013, segons el cas. Abans d’aquestes dates s’afirma que 
l’objectiu és aconseguir més autogovern, reclamar el dret a decidir, denunciar el caos 
ferroviari, denunciar la sentència de l’Estatut o exigir una altra relació entre Catalunya i 
Espanya. Vegem-ne alguns exemples. 

La Vanguardia, en la manifestació sobre infraestructures del 2007, afirma que l’acció 
que fan els manifestants és fer “un severo toque de atención” amb l’objectiu de “decir 
basta” i “reivindicar la digndad catalana en momentos de desánimo e irritación”. El 
2010, arran de la sentència de l’Estatut, exposa que la manifestació té per objectiu 
expressar “disgusto” i defensar l’Estatut i que Catalunya és una nació. I el 2012, La 
Vanguardia explica que els manifestants tenen objectius diversos i no sempre 
compartits: reclamar més sobirania per a Catalunya, reclamar el pacte fiscal o reclamar 
la independència plena. 

En la mateixa línia, El Periódico exposa que la manifestació del 2006, convocada per 
reclamar el dret a decidir, té a la pràctica un objectiu confús que es mou entre 
aconseguir el dret a l’autodeterminació, rebutjar la política del PP sobre Catalunya o 



 

 
167 

denunciar el pacte PSOE-CiU sobre l’Estatut. El 2007 explica que l’acció principal dels 
manifestants és mostrar el “cabreig general” pel caos ferroviari i la gestió del govern 
espanyol amb l’objectiu de revertir aquesta situació. I el 2010 parla de “transmetre 
l’enuig col·lectiu” contra la sentència de l’Estatut amb l’objectiu de reclamar una altra 
relació amb Espanya. 

I també a El Punt Avui trobem una estructura similar. El 2007, “la manifestació de 
Barcelona pren el pols de la indignació” amb l’objectiu de “exigir respecte pel país” i 
demostrar “sentit de dignitat”. I el 2010, els manifestants surten al carrer amb un triple 
objectiu: “per la seva dignitat, pel seu dret a decidir i per recordar que (Catalunya) és 
una nació”. 

No és fins al 2012 –a El Periódico i a El Punt Avui– i al 2013 –a La Vanguardia– que 
les manifestacions passen a tenir un objectiu clarament independentista. Així, en aquest 
moment, La Vanguardia ja parla de “la cadena (humana) per la independència”, El 
Periódico de “La Diada de la independència” i El Punt Avui remarca en múltiples 
ocasions que es tracta de manifestacions “per la independència”. 

A la vegada, però, a partir del 2013 i sobretot del 2014 els tres diaris catalans emfasitzen 
amb intensitat un altre objectiu dels manifestants: poder celebrar una consulta o 
referèndum per decidir el futur polític de Catalunya. En això, trobem alguns matisos 
entre aquests diaris: La Vanguardia i El Periódico remarquen que el que genera més 
consens entre els manifestants és reclamar una consulta i no la independència per si 
mateixa, mentre que El Punt Avui, per norma general, no fa aquesta distinció. Així, a La 
Vanguardia s’hi llegeix que “centenares de miles de personas ocuparon las dos 
principales avenidas de Barcelona movidas por el anhelo de la independencia y, en 
mayor proporción, por la idea de someter a consulta popular el vínculo de Cataluña con 
España” (2014). 

Manifestants com a Sancionat aprovat 

El rol de Sancionat aplicat als manifestants és rellevant en tots els mitjans de 
comunicació, excepte a ABC. En concret, el tipus de Sancionat que destaca és Sancionat 
aprovat. Per ser exactes, allò que tots els diaris aproven és la capacitat de mobilització 
dels manifestants i el civisme amb què es comporten. Ho fan amb expressions com 
“èxit” o to “festiu i cívic”. Aquesta aprovació la realitzen tot tipus de personatges –ja 
siguin sobiranistes o no sobiranistes– i també la fan els propis diaris per mitjà dels seus 
editorials. Tanmateix, a banda d’aquest element comú, es detecten dues diferències 
entre els mitjans editats a Madrid i els de Barcelona. 

La primera diferència és en la intensitat de l’aprovació. El País i El Mundo constaten 
l’èxit i el civisme de les manifestacions, però no incorporen elements que denotin un 
elogi efusiu. A la vegada, l’aprovació que realitzen es concentra l’endemà de la 
manifestació i no va més enllà. Per contra, en els tres diaris editats a Barcelona 
l’aprovació inclou elements de certa efusivitat. A La Vanguardia i El Periódico hi 
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trobem comparacions amb un “tsunami” (2012 i 2013, respectivament) i El Punt Avui 
presenta un nivell superior d’efusivitat amb expressions com “èxit impressionant” 
(2010) i resposta “excel·lent” i “impecable” (2013 i 2014). En els tres diaris catalans 
l’aprovació que es fa als manifestants és constant al llarg de tots els dies analitzats. 

I la segona diferència es troba en l’aprovació dels objectius dels manifestants. El País i 
El Mundo eviten aplaudir-los en els seus editorials, sobretot aquells relacionats amb una 
consulta i la independència. En canvi, els diaris editats a Barcelona sí que aplaudeixen 
alguns dels objectius dels manifestants. Així, La Vanguardia i El Periódico elogien els 
objectius de les manifestacions de 2007 –sobre la manca d’infraestructures i la seva 
mala gestió– i de 2010 –en contra la sentència de l’Estatut. Per exemple, el 2007 La 
Vanguardia alaba “la centralidad” de la manifestació i el 2010 El Periódico fa el mateix 
amb la “unitat” demostrada pels manifestants a l’hora de criticar la sentència contra 
l’Estatut.  

El Punt Avui va més enllà i lloa els objectius de totes les manifestacions, cosa que 
inclou aconseguir la independència de Catalunya i fer una consulta, elements que La 
Vanguardia i El Periódico no elogien. Per exemple, en la manifestació de 2013 El Punt 
Avui aplaudeix en un dels seus editorials “la perseverança en l’esforç de la societat civil, 
dels homes i les dones del carrer per reivindicar la voluntat de sobirania plena”. Amb 
tot, hi ha una manifestació en què aquest diari no n’alaba l’objectiu: és la de 2006, en 
què els manifestants critiquen el pacte entre Artur Mas i José L. Rodríguez Zapatero 
sobre l’Estatut. 

Encara dos apunts més sobre el rol de Sancionat, en aquest cas sobre el de Sancionat 
criticat. Primer apunt: El Punt Avui i El Mundo són els dos diaris en què hi ha més 
crítiques contra els manifestants, però responen a estructures narratives i propòsits 
diferents. El Mundo, per mitjà dels seus editorials, critica els manifestants per estar en 
contra de la sentència de l’Estatut i per reclamar la independència. Precisament, per 
l’impuls de la independència –que aquest diari associa a conseqüències negatives com la 
divisió de la societat catalana– relaciona els manifestants amb el totalitarisme i el 
fanatisme: “este tipo de representaciones icónicas son más propias de los regímenes 
totalitarios que de las democracias” (2013); “un gran acto de exaltación de un 
nacionalismo fanático” (2013).  

De la seva banda, a El Punt Avui les crítiques contra els manifestants les realitzen 
personatges no sobiranistes. Dos exemples: Maria Dolores de Cospedal, dirigent del PP, 
els desautoritza el 2012 per tenir uns objectius que van en contra de la Constitució, i 
Miquel Iceta, dirigent del PSC, critica el rerefons sobiranista de la manifestació de 
2007. El Punt Avui aprofita aquesta crítiques per esdevenir ell mateix un Sancionador 
crític i, per mitjà dels seus editorials, desautoritzar els personatges que han carregat 
contra els manifestants. 

I segon apunt: el diari ABC, com s’ha destacat a l’inici, és l’únic dels diaris en què no hi 
destaquen els manifestants en el rol de Sancionat aprovat. Per tant, és l’únic mitjà de la 
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mostra que evita aplaudir el que els altres sí que elogien: l’èxit i el civisme amb què es 
comporten. En canvi, en diverses ocasions sí que apareixen en aquest diari crítiques en 
contra dels manifestants. 

Manifestants com a Proponent de contracte 

El rol de Proponent de contracte associat als manifestants el trobem de manera 
destacada en quatre dels diaris analitzats: El País, ABC, La Vanguardia i El Periódico. 
Comencem per El País, La Vanguardia i El Periódico, que presenten un esquema 
narratiu similar. En tots tres diaris predominen les propostes ambigües, en què no queda 
clar si la missió que encarreguen els manifestants és una promesa, una amenaça, una 
seducció o una provocació i, per tant, la proposta en qüestió té un caràcter neutre. Sigui 
com sigui, en aquests diaris els manifestants fan dos tipus de propostes: les que no tenen 
un Destinatari de contracte definit i les que sí que el tenen. 

Amb relació a les propostes dels manifestants sense un Destinatari de contracte concret, 
aquestes peticions van evolucionant al llarg de les diverses manifestacions i són per 
reclamar, principalment, els aspectes següents: una millora en les infraestructures de 
Catalunya (2007), un pacte fiscal per a Catalunya (2012), reclamar el dret a decidir (en 
totes les manifestacions, des del 2006 al 2015) i fer una consulta sobre el futur polític de 
Catalunya i exigir la independència de Catalunya (en totes les manifestacions a partir 
del 2012). 

Pel que fa a les propostes dels manifestants dirigides a un Destinatari de contracte que 
sí que apareix especificat, s’observa una diferència entre aquests tres diaris. El País 
concentra les peticions dels manifestants en la figura d’Artur Mas, al qual a partir de 
2012 li reclamen que impulsi una consulta i emprengui el camí cap a la independència, 
dues reclamacions que Mas accepta com a Destinatari de contracte aprovatori. Per 
exemple, a la manifestació de 2012, El País explica que “los convocantes pidieron al 
presidente Artur Mas que inicie la secesión”. 

A La Vanguardia i El Periódico els manifestants també dirigeixen les seves 
reclamacions a Artur Mas, unes reclamacions que van en la mateixa línia que les d’El 
País i que Mas també accepta. Així, el 2012, La Vanguardia titula en portada que “Mas 
recull el testimoni de la marxa de la Diada” i que “mostra la intenció d’anar ‘construint 
estructures d’Estat propi’”. 

Tanmateix, La Vanguardia i El Periódico també inclouen múltiples peticions dels 
manifestants dirigides a personatges no sobiranistes i vinculats amb els nuclis de poder 
polític de Madrid, sobretot el govern espanyol i Mariano Rajoy. Majoritàriament 
aquestes propostes no tenen resposta o són rebutjades. Es tracta de propostes que estan 
vinculades als mateixos temes ja apuntats: infraestructures, pacte fiscal, consulta, 
independència i dret a decidir. Dos exemples d’això: el 2007, La Vanguardia afirma que 
els manifestants emeten una “señal” amb “el deseo de dar un toque de atención al 
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Gobierno (espanyol)”; el 2013, El Periódico afirma que Mariano Rajoy com a 
Destinatari de contracte denegatori rebutja la consulta que reclamen els manifestants. 

Per últim i en quant a ABC, com s’ha apuntat anteriorment, les reclamacions que fan els 
manifestants es concentren en un objectiu: aconseguir la independència de Catalunya. 
Aquestes peticions no tenen un Destinatari de contracte específic, però el que sí que 
deixa clar ABC és que es tracta d’unes peticions de caràcter provocatiu. En concret, 
utilitza expressions com “alarde independentista” (2013), “el desafío de la sedición 
independentista” (2013) o “el desafío de la Diada” (2014). 

8.2.4.5 Independentisme 

El personatge independentisme respon a un moviment polític que propugna la 
independència política de Catalunya. Com s’ha apuntat en la metodologia d’aquesta 
investigació,88 agrupa diversos conceptes similars: independentisme, els 
independentistes, el separatisme, el secessionisme, etc. La seva presència com a 
personatge pren força a partir de 2012 i 2013, quan les manifestacions que s’analitzen 
en aquesta investigació ja tenen un marcat to independentista, però és en les de 2014 i 
2015 quan més apareix, ja que estan vinculades a dos elements polítics que giren entorn 
a la independència, com són la consulta del 9N de 2014 i les eleccions plebiscitàries de 
2015. 

L’anàlisi de les accions i objectius dels rols narratius que més assumeix 
l’independentisme (taula 24) evidencia que en tots els mitjans de comunicació analitzats 
els dos rols més vinculats a aquest personatge són el de Sancionat i el de Subjecte 
d’acció. Tanmateix, cal fer dues puntualitzacions: (1) es tracta majoritàriament d’un 
Sancionat criticat en els casos de El País, El Mundo, ABC i La Vanguardia, mentre que 
a El Punt Avui és de manera dominant un Sancionat aprovat, i (2) El Periódico és l’únic 
diari on no destaca el rol de Sancionat, que és substituït pel de Subjecte d’estat. 

Independentisme com a Subjecte d’acció 

El País, El Mundo i ABC presenten una estructura narrativa similar a l’hora de referir-se 
a l’independentisme en el rol de Subjecte d’acció, tant pel que fa a les accions com als 
objectius. Es tracta d’accions eminentment de caràcter negatiu (Subjecte d’acció 
negatiu) en què l’independentisme actua contra la legalitat i s’apodera de la Diada de 
Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir la independència de Catalunya. 

Així, per exemple, el 2014 El País exposa que l’independentisme ha entrat en una 
“deriva ilegal” per mitjà de la “desobediencia civil”. En un altre exemple de 2014, en 
aquest cas d’ABC, el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, assegura que 
l’acció que fa l’independentisme es “deformar el Estado de Derecho, que no permite un 
cambio unilateral de las reglas del juego”. El Subjecte d’Estat perjudicat per aquestes 
accions és la llei. 

                                                
88 Vegeu l’apartat 7.2.5.3. 



 

 
171 

Taula 24. Independentisme: rols narratius que més assumeix 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

1. Sancionat criticat Subjecte d’acció Sancionat criticat Subjecte d’acció Subjecte d’estat Subjecte d’acció 

  L’independentisme és criticat 
per personatges no 
sobiranistes i sobretot per El 
País per promoure la 
il·legalitat (el 9N i en les 
eleccins plebiscitàries), per 
incompetència política i per 
apropiar-se de la Diada. 

L’independentisme fa 
accions de caràcter 
negatiu com ara actuar 
contra la legalitat, 
apoderar-se de la Diada 
i silenciar els no 
independentistes, cosa 
que divideix la societat 
catalana, per intentar 
aconseguir l’objectiu de 
la independència de 
Catalunya. 

L’independentisme és criticat per 
personatges no sobiranistes i 
sobretot per ABC per promoure la 
il·legalitat, per mala gestió 
política, per apropiar-se de la 
Diada i per tenir comportament 
“antidemocráticos”. 

L’independentisme fa 
accions positives com 
celebrar manifestacions 
multitudinàries, però també 
en fa de negatives com no 
explicar el cost de la 
independència i generar una 
“fractura social”. Tot això 
per intentar aconseguir 
l’objectiu de la 
independència de 
Catalunya. 

L’independentisme es 
beneficia de: (1) l’impuls de 
les entitats civils sobiranistes 
i (2) del tracte negatiu que 
actors com el govern 
espanyol, el PP, el PSOE o el 
Tribunal Constitucional 
dediquen a Catalunya ja que 
això, de retruc, fa crèixer el 
suport a la independència. 

La gran majoria d’accions 
que fa l’independentisme 
són positives i centrades en 
la celebració de 
manifestacions 
multitudinàries i en la seva 
persistència al llarg del 
temps. El seu objectiu 
principal és aconseguir la 
independència de 
Catalunya. 

2. Subjecte d’acció Sancionat criticat Subjecte d’acció Sancionat criticat Subjecte d’acció Sancionat aprovat 

  L’independentisme fa 
accions de caràcter negatiu 
com ara actuar contra la 
legalitat i apoderar-se de la 
Diada, cosa que divideix la 
societat catalana, però també 
en fa alguna de positiva com 
fer manifestacions 
multiduinàries. Tot això per 
intentar aconseguir l’objectiu 
de la independència de 
Catalunya. 

L’independentisme és 
criticat per personatges 
no sobiranistes i 
sobretot per El Mundo 
per promoure la 
il·legalitat, per mala 
gestió política, per 
apropiar-se de la Diada 
i per utilitzar mètdoes 
propis del 
“totalitarismo”. 

L’independentisme fa accions de 
caràcter negatiu com ara actuar 
contra la legalitat i apoderar-se de 
la Diada, cosa que divideix la 
societat catalana, amb l’objectiu 
d’intentar aconseguir la 
independència de Catalunya. 

L’independentisme és 
criticat per personatges no 
sobiranistes i sobretot per 
La Vanguardia per 
promoure la il·legalitat, per 
no explicar el cost que 
tindria la independència de 
Catalunya i per generar un 
“excesivo grado de 
crispación” en la campanya 
electoral de 2015. 

L’independentisme fa 
accions positives com 
celebrar manifestacions 
multitudinàries, però també 
en fa de negatives com 
generar incerteses sobre el 
futur de Catalunya i 
“polaritzar” la societat 
catalana. Tot això per 
intentar aconseguir l’objectiu 
de la independència de 
Catalunya. 

L’independentisme és 
aplaudit per personatges 
sobiranistes i sobretot per 
El Punt Avui per la seva 
elevada capacitat de 
mobilització i de 
persistència al llarg dels 
anys. 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Pel que fa al fet d’apoderar-se de la Diada, el 2015 El País relata que l’independentisme 
comet una “apropiación” de la Diada en què es posa “la fiesta nacional de toda Cataluña 
al servicio electoral exclusivo de una parte de ella”. El mateix any, a ABC hi llegim que 
“la Diada dejó de ser la fiesta de los catalanes para convertirse en una expresión de 
reivindicación independentista”. També el 2015 El Mundo assegura que “los 
independentistas convierten la Diada en el día del partido”.  

Als tres diaris editats a Madrid, l’independentisme també fa accions negatives contra la 
societat catalana, que com a conseqüència queda dividida. Així, El Mundo afirma que la 
“Cataluña silenciosa (...) ha sido acallada por el griterío de los secesionistas” (2015). 
ABC considera que l’independentisme amb les seves accions té per objectiu “alentar un 
clima de crispación y división” (2015). I El País afirma que l’independentisme és un 
“projecte que només condueix cap a la divisió i la frustració” (2014). 

El País, de la seva banda, destaca l’elevada capacitat de convocatòria de 
l’independentisme (Subjecte d’acció positiu) que fa accions com fer “una histórica 
exhibición de fuerza” (2012) o “una multitudinària manifestació” (2014). En canvi, a El 
Mundo i ABC l’independentisme no apareix fent aquest tipus d’accions. 

Amb relació als tres diaris catalans, tots ells fan com El País i destaquen, de manera 
recurrent, la capacitat de mobilització de l’independentisme amb l’objectiu, segons el 
cas, d’aconseguir fer una consulta o la independència de Catalunya. Més enllà d’això, 
però, en els diaris editats a Barcelona es detecten dos patrons narratius diferenciats.  

Un el conformen La Vanguardia i El Periódico, en què destaquen diverses accions 
negatives fetes per l’independentisme com a Subjecte d’acció negatiu. Per exemple, La 
Vanguardia emfasitza el fet que l’independentisme fa la inacció d’explicar quin seria el 
cost real d’una hipotètica independència de Catalunya: “un proceso cuya complejidad y 
costes no han sido expuestos por sus mentores” (2015). A El Periódico, en la mateixa 
línia, diversos personatges alerten que l’independentisme genera incerteses sobre el 
futur polític de Catalunya, cosa que perjudica a la mateixa Catalunya. 

També es rellevant observar com La Vanguardia i El Periódico alerten el 2015 que 
determinades accions que fa l’independentisme generen divisió en la societat catalana, 
que apareix com un Subjecte d’estat perjudicat. En concret, La Vanguardia afirma que 
s’està “perfilando” una “fractura social” i en fa responsable tant els independentistes 
com els no independentistes pel fet de “enconar” els seus posicionaments polítics. El 
Periódico no parla de “fractura social” però sí que afirma que la voluntat del 
independentistes de “convertir en un plebiscit” les eleccions de 2015 deriva en una 
“polarització, que entela la pluralitat de la societat catalana”. 

Finalment, a El Punt Avui i a diferència de la resta de diaris, les accions negatives 
vinculades a l’independentisme són residuals. De fet, en la seva gran majoria, les 
accions que fa l’independentisme com a Subjecte d’acció giren al voltant de la forta 
capacitat de mobilització que aquest moviment polític ha demostrat al llarg del Procés 



 

 
173 

català i de la seva persistència. Això, segons l’estructura narrativa d’aquest mitjà de 
comunicació, beneficia al propi independentisme i a la voluntat de llibertat de 
Catalunya. En aquest diari, els objectius de l’independentisme són eixamplar la seva 
base social, fer una consulta i guanyar les eleccions del 2015 amb el propòsit final 
d’aconseguir la independència de Catalunya.  

Alguns exemples d’aquesta estructura narrativa: “Persistència: la Diada torna a treure 
massivament l’independentisme al carrer” (2015); “centenar de milers de persones van 
tornar a demostrar ahir (...) la força de l’independentisme al carrer, una capacitat de 
mobilització persistent en el temps” (2015). A més, El Punt Avui destaca que les accions 
que fa el projecte independentista no generen cap tipus de divisió en la societat catalana: 
“un projecte que tot i ser el més rupturista de la història recent de Catalunya, en cap 
moment ha posat en risc la cohesió ni la pulcritud democràtica” (2015). 

Independentisme com a Sancionat 

A El País, El Mundo, ABC i La Vanguardia el rol narratiu que assumeix 
l’independentisme com a Sancionat és de tipus Sancionat criticat, és a dir que 
majoritàriament se’l desautoritza o desprestigia. Aquestes crítiques es concentren a 
partir de la manifestació de 2013 i, en major grau, en les de 2014 i 2015 ja que és quan 
l’objectiu de la independència té més presència. Estan generades per les accions 
negatives que fa l’independentisme, que s’han exposat en el punt anterior. Són crítiques 
que realitzen personatges no sobiranistes i, sobretot, els mateixos diaris per mitjà dels 
seus editorials. D’altra banda, entre aquests quatre diaris que s’han detallat, només a El 
País i La Vanguardia hi apareixen algunes sancions aprovatòries a l’independentisme, 
que es realitzen per aplaudir la seva capacitat de mobilització. 

Si ens fixem en les crítiques –que com dèiem són majoritàries– tots aquests quatre diaris 
desautoritzen el fet que, segons ells, l’independentisme promou la il·legalitat per tal 
d’aconseguir els seus objectius. És cert, que el nivell de duresa en les crítiques varia 
segons el mitjà de comunicació, però tots quatre mostren, com a mínim, recels sobre la 
legalitat del projecte independentista i les crides a la desobediència fetes per diversos 
personatges independentistes. Dos exemples de El País: “la disparatada deriva il·legal 
del movimento (independentista), mediante la desobediencia civil” (2014); “la 
insensatez (de l’independentisme) de que esta elección del 27S tiene valor de plebiscito” 
(2015). I un d’ABC: la “locura secesionista” a l’impulsar la desobediència (2014). 

Tanmateix, hi ha diverses crítiques a l’independentisme que només es localitzen en els 
diaris editats a Madrid. Es tracta, especialment, de les crítiques a la mala gestió que fa 
l’independentisme i al fet d’apropiar-se la Diada. Així, El País parla de “incompetencia 
política” (2014) i del fet que “la alta participación (a la Diada) no oculta el pecado de su 
apropiación por el independentismo” (2015). A més, a El Mundo i ABC s’hi localitzen 
crítiques que no apareixen a El País i que, per exemple, comparen l’independentisme i 
el nacionalisme amb moviments antidemocràtics. Alguns casos: “este movimento 
asambleario, populista y profundamente antidemocrático (ABC, 2014) i l’ús de 
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“métodos del totalitarismo” per part de l’independentisme i el nacionalisme (El Mundo, 
2013). 

En aquest punt és rellevant posar el focus en un detall observat a El País. L’endemà de 
la manifestació de 2012 publica un editorial en què rebutja la independència, tot i que, a 
la vegada, admet que “en democracia, cualquier propuesta es legítima, incluida la 
independencia, pero quienes la defienden deben explicar muy bien qué quieren hacer 
con ella”. És a dir, El País aprova –des d’una perspectiva teòrica– la independència com 
una opció política vàlida. Ara bé, és una aprovació efímera, que no es repeteix en cap 
altre moment de la mostra analitzada. De fet, com s’ha apuntat, a partir del 2013 aquest 
diari multiplica les crítiques contra l’independentisme i l’objectiu de la independència. 

Pel que fa a La Vanguardia, inclou algunes crítiques a l’independentisme que només es 
troben en aquest diari. Així, sobre l’impacte que tindria una hipotètica independència 
denuncia que els seus “costes no han sido expuestos por sus mentores con el detalle y la 
ecuanimidad que reclama el momento” (2015). I també desautoritza la campanya 
electoral feta tant per independentistes com per no independentistes de cara a les 
eleccions del 27 de setembre de 2015: “Han abundado las descalificaciones groseras, las 
veladas amenazas intitucionales e incluso las acusaciones cruzadas de conductas 
emparentadas con el nazismo. (...) Se ha dado un excesivo grado de crispación”. 

Quant a El Punt Avui, a diferència, dels altres quatre diaris analitzats fins ara, el rol 
narratiu que assumeix l’independentisme és majoritàriament de Sancionat aprovat. 
L’elogien diversos personatges independentistes, com Artur Mas, Oriol Junqueras o 
l’ANC i també el mateix diari per mitjà dels seus editorials. Allò que més habitualment 
s’aplaudeix és la seva elevada capacitat de mobilització i de persistència al llarg dels 
anys. Dos exemples de 2015: “l’empenta popular i la capacitat organitzativa de 
l’independentisme d’aquest país han estat, acabi com acabi, la mostra de fermesa 
ciutadana democràtica, pacífica i constructiva més important que s’ha vist a tot el món 
en molts anys”; “centenar de milers de persones van tornar a demostrar ahir, per quart 
any consecutiu, la força de l’independentisme”.  

Per últim, recordem que a El Periódico l’independentisme no destaca en el rol narratiu 
de Sancionat. Tanmateix, quan apareix, habitualment és per a criticar-lo (Sancionat 
criticat). Entre d’altres aspectes es denuncia que l’independentisme promou la 
il·legalitat, tal com també s’ha detectat a El País, El Mundo, ABC i La Vanguardia. 

Independentisme com a Subjecte d’estat 

El rol que sí que destaca a El Periódico amb relació a l’independentisme és el de 
Subjecte d’estat i, de fet, és a l’únic diari on ho fa en les dues primeres posicions (taula 
24).  

Es tracta d’un Subjecte d’estat majoritàriament beneficiat ja que es beneficia d’accions 
positives de diversos personatges que fan de Subjectes d’acció. Entre aquests 
personatges en destaquen de dos tipus: 
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• Les entitats de la societat civil sobiranista de Catalunya i el propi independentisme 
(Subjectes d’acció) fan l’acció de mobilitzar-se de manera elevada i constant, cosa 
que beneficia al propi independentisme (Subjecte d’estat beneficiat), que guanya 
credibilitat pública.  

• Diversos personatges no sobiranistes i vinculats amb el poder polític de Madrid 
(govern espanyol, PP, PSOE, Tribunal Constitucional, etc.) tracten negativament 
Catalunya i el catalanisme (Subjectes d’estat perjudicat) i això fa que, de retruc, 
l’independentisme no pari de créixer (Subjecte d’estat beneficiat). Alguns 
exemples d’aquest esquema localitzats a El Periódico són: “la nítida percepció 
que el poder central no tracta Catalunya de manera justa està introduint en molts 
ciutadans temperats d’aquest país la temptació de voler trencar el vincle amb 
Espanya” (2010); “Què ha passat en aquest terç de segle perquè 
l’independentisme, tradicionalment testimonial, hagi ocupat l’espai central del 
catalanisme? (...) La sentència del Tribunal Constitucional, cop moral per als 
federalistes i esperó per al sobiranisme; (...) els incompliments i l’arrogància dels 
governs del PSOE i el PP” (2012). 

8.2.4.6 Tribunal Constitucional 

Ens fixem ara en les accions i objectius dels dos rols que més assumeix el Tribunal 
Constitucional en cadascun dels diaris de la mostra (taula 25). Es tracta d’un personatge 
que apareix al llarg del període analitzat, però ho fa de manera molt destacada en la 
manifestació de 2010,89 ja que aquesta es va organitzar per rebutjar la sentència d’aquest 
tribunal sobre l’Estatut de Catalunya. De fet, aquesta sentència representa un moment 
clau en l’evolució del Procés català. Per tot plegat, en l’exposició dels resultats del 
Tribunal Constitucional el focus se situa en els aspectes relacionats amb l’Estatut. 
D’altra banda, també es pertinent indicar que en la presentació de resultats del Tribunal 
Constitucional s’han tingut en compte les accions i objectius d’aquest organisme, però 
també les dels jutges que en formen part, ja que són citats en múltiples ocasions i 
permeten obtenir una visió més precisa del paper global de l’esmentat tribunal.  

 

                                                
89 En aquest sentit, tots els textos literals que apareixen sobre el Tribunal Constitucional publicats 

pels diversos diaris són de la manifestació de 2010. Per això ja no s’especifica al costat de 
cadascuna dels textos. 
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Taula 25. Tribunal Constitucional: rols narratius que més assumeix 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 
1. Subjecte d’acció Subjecte d’acció Subjecte d’acció Subjecte d’acció Subjecte d’acció Subjecte d’acció 
  El Tribunal Constitucional fa 

de manera predominant 
accions negatives que 
perjudiquen tant l’Estatut 
com Catalunya (Subjectes 
d’estat perjudicats). A la 
vegada, tot i que en menor 
mesura, aquest tribunal 
també fa accions positives 
per a l’Estatut (Subjecte 
d’estat beneficiat), ja que 
“valida una inmensa mayoría 
de los artículos 
impugnados”. 

El Tribunal 
Constitucional emet 
una sentència 
benevolent amb 
l’Estatut (Subjecte 
d’estat beneficiat). 
Afirma que aquest 
tribunal fa l’acció de 
“salvar a cualquier 
precio el Estatuto 
catalán”. Això ho fa 
amb l’objectiu 
d’encaixar l’Estatut 
dins la Constitució. 

El Tribunal Constitucional emet 
una sentència benevolent amb 
l’Estatut (Subjecte d’estat 
beneficiat). Afirma que aquest 
tribunal fa l’acció de “salvar 
artículos cuya formulación era 
inconstitucional”. Això ho fa 
amb l’objectiu d’encaixar 
l’Estatut dins la Constitució. A 
la vegada, però aquest tribunal 
també fa accions negatives 
contra l’Estatut (Subjecte d’estat 
perjudicat). Així, li dona un 
“varapalo” i “un golpe a la 
columna vertebral” que el 
deixen com un “juguete roto”. 

En tots tres diaris, El Tribunal Constitucional apareix només com a Subjecte d’acció 
negatiu que perjudica tant l’Estatut com Catalunya (Subjectes d’estat perjudicats). La 
conseqüència d’aquesta acció del Constitucional és que genera un fort malestar entre 
els catalans (Subjecte d’estat perjudicat). A La Vanguardia i El Periódico l’acció que 
de manera recurrent fa el Tribunal Constitucional contra l’Estatut és la de retallar-lo. A 
El Punt Avui també hi fa l’acció de retallar, però a la vegada n’apareixen d’altres amb 
una càrrega negativa més elevada, com són les accions de clavar una “estocada” o 
practicar una “castració” a l’Estatut. 

2. Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat Sancionat criticat 
  El Tribunal Constitucional 

no és criticat ni per haver 
emès una sentència contra 
l’Estatut insuficient ni 
excessiva, sinó pel fet que 
sigui ambigua, ja que això 
pot alimentar conflictes 
polítics futurs. 

El Tribunal Constitucional és criticat per emetre una 
sentència massa benvolent amb l’Estatut, que es queda 
curta. Aquestes crítiques les fa el propi mitjà de 
comunicació per mitjà dels editorials, però també 
diversos personatges que apareixen en aquests dos diaris. 

El Tribunal Constitucional és criticat per haver retallat l’Estatut. Els tres diaris 
inclouen denúncies de diversos personatges en aquest sentit i també dels propis mitjans 
per mitjà dels seus editorials. A la vegada, hi ha algunes diferències entre aquests tres 
diaris. Així, El Punt Avui és l’únic que critica els polítics catalans per haver estat 
incapaços d’aturar el Tribunal Constitucional, i El Periódico és l’únic que denuncia els 
que no veuen res de positiu en el la part de l’Estatut que ha estat validat i pretenen 
anul·lar-lo com a “eina de futur”. 

Font i autor: elaboració pròpia. 

La taula 25 permet observar que els dos rols narratius que més assumeix el Tribunal Constitucional són els mateixos i en el mateix ordre en tots 
els diaris: els de Subjecte d’acció, en primera posició, i el de Sancionat criticat, en segona. 
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Tribunal Constitucional com a Subjecte d’acció 

En tots els diaris de la mostra l’acció que fa el Tribunal Constitucional com a Subjecte 
d’acció és la d’emetre la sentència sobre l’Estatut de Catalunya. Ara bé, cada diari 
interpreta aquesta acció d’una determinada manera i això fa que l’Estatut i Catalunya 
apareguin en uns mitjans de comunicació com a Subjecte d’estat perjudicat, en d’altres 
com a Subjecte d’estat beneficiat i, en d’altres, que assumeixi aquests dos rols a la 
vegada. 

Apuntada aquesta visió global, comencem fixant-nos en El Mundo. Considera que el 
Tribunal Constitucional emet una sentència deferent amb l’Estatut, ja que l’impacte 
negatiu sobre aquesta normativa és reduït. Textualment, afirma que l’acció que fa aquest 
organisme és “maquillar el fraude en lugar de declarar la inconstitucionalidad en bloque 
del Estatuto” i “salvar a cualquier precio el Estatuto catalán”. Això ho fa, segons aquet 
diari, fent “malabarismos interpretativos”. Per tant, El Mundo construeix una estructura 
narrativa en què l’Estatut, tot i que en algun moment apareix com a perjudicat, 
predomina com a Subjecte d’Estat beneficiat.  

ABC també construeix una estructura d’aquest tipus, en què l’Estatut acaba sent sobretot 
un Subjecte d’Estat beneficiat. És la següent: el Tribunal Constitucional preserva bona 
part dels articles de l’Estatut, tot i tenir una formulació inconstitucional. Així, assegura 
que estem davant “un texto estatutorio cuya inconstitucionalidad es mucho mayor a la 
declarada por el TC” i que el Tribunal Constitucional ha fet l’acció de “salvar artículos 
cuya formulación era inconstitucional”. De fet, segons argumenten tant ABC com El 
Mundo, el Tribunal Constitucional actua amb benevolència amb l’objectiu d’encaixar 
l’Estatut, sigui com sigui, dins la Constitució. En aquest sentit, El Mundo parla de 
“enderezar los artículos torcidos para encajarlos en la Constitución”. 

Ara bé, ABC, en paral·lel a aquesta estructura narrativa, també destaca força l’estructura 
antagònica, en què el Tribunal Constitucional com a Subjecte d’acció fa accions 
negatives contra l’Estatut, que acaba danyat i esdevé un Subjecte d’Estat perjudicat. 
Segons aquest patró, el Tribunal Constitucional dona un “varapalo” a l’Estatut i “un 
golpe a la columna vertebral del Estatuto”. Tot això fa que l’Estatut esdevingui “un 
juguete roto”.  

En quant a El País, hi predomina un Tribunal Constitucional que com a Subjecte 
d’acció fa accions negatives que perjudiquen tant a l’Estatut com a Catalunya. Això és 
una diferència respecte ABC i El Mundo, en què Catalunya no apareixia com a Subjecte 
d’estat perjudicat. Així, per exemple, El País afirma que “el Constitucional rebaja las 
aspiracions ‘nacional’ y ‘lingüística’ de Cataluña” i que “la sentencia lamina la 
descentralización del Poder judicial”. En aquest diari, el Tribunal Constitucional també 
fa de manera recurrent una altra acció negativa, que és fer una sentència sobre l’Estatut 
carregada de “ambigüedad”, cosa que “prefigura nuevas batallas políticas”. 
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A la vegada, però, El País també exposa –tot i que en menor mesura– que l’Estatut és 
un Subjecte d’Estat beneficiat ja que la sentència “valida una immensa mayoría de los 
artículos impugnados por el PP”. De fet, afirma que a la pràctica gràcies a aquest Estatut 
l’autogovern de Catalunya s’incrementa. En la mateixa línia, emfasitza que el Tribunal 
Constitucional castiga el Partit Popular (Subjecte d’Estat perjudicat) perquè rebutja 
bona part de les esmenes que havia presentat: “los impugnantes reciben un sonoro 
varapalo”. 

El País no clarifica quin és l’objectiu de les accions que fa el Tribunal Constitucional. 
El mateix succeeix en els tres diaris editats a Barcelona, que tampoc l’especifiquen. 
Precisament, ens centrem en aquests tres diaris, que presenten una estructura narrativa 
similar. Són els únics mitjans de comunicació analitzats en què l’Estatut apareix només 
com a Subjecte d’estat perjudicat, en concret danyat pel Tribunal Constitucional. A 
més, també destaquen la presència d’un altre personatge danyat per aquest organisme: 
Catalunya. La conseqüència d’aquesta acció del Constitucional és que genera un fort 
malestar entre els catalans (Subjecte d’estat perjudicat). 

A La Vanguardia i El Periódico l’acció que de manera recurrent fa el Tribunal 
Constitucional contra l’Estatut és la de retallar-lo, acompanyada d’altres com ara acabar 
amb les millores de l’autogovern de Catalunya. Exemples de La Vanguardia: “el TC 
recorta una ley refrendada por los ciudadanos en referéndum”; “cerrojazo ante otros 
cambios estructurales”. I exemples de El Periódico: “la retallada de l’Estatut”; 
“obsessiu esmicolament de l’Estatut per part del TC”. 

Pel que fa a El Punt Avui el Tribunal Constitucional també fa l’acció de retallar 
l’Estatut, però a la vegada n’apareixen d’altres que es pot considerar que tenen una 
càrrega negativa més elevada, com són les accions de clavar una estocada o practicar 
una castració. Exemples de tot això són: “la retallada de l’Estatut”; “la sentència del TC 
confirma l’estocada a la immersió lingüística”; “la lletra petita de la sentència s’ha 
d’analitzar amb calma i veure com fem front ara a la castració dels nostres drets”. 

A banda d’aquesta diferència, els tres diaris editats a Barcelona consideren la sentència 
de l’Estatut també perjudica les relacions entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. 
A més, La Vanguardia assegura que la sentència és una “fàbrica de catalanistes” i El 
Periódico que suposa “un gran favor a separatistes i separadors”. Per tant, segons 
aquesta estructura, els catalanistes, els separatistes i els separadors són Subjectes d’estat 
beneficiats. 

Tribunal Constitucional com a Sancionat criticat 

En els sis diaris analitzats, quan el Tribunal Constitucional assumeix el rol narratiu de 
Sancionat ho fa de manera molt majoritària o exclusiva, segons el cas, com a Sancionat 
criticat. Tanmateix, el motiu de les crítiques i el sentit que tenen presenten diversos 
models en el conjunt dels diaris. 
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ABC i El Mundo presenten el mateix patró: critiquen el Tribunal Constitucional per 
emetre una sentència massa benvolent amb l’Estatut. Aquestes crítiques les fa el propi 
mitjà de comunicació per mitjà dels seus editorials, però també diversos personatges 
que apareixen en aquests dos diaris. De fet, en tots dos diaris es dona una elevada 
visibilitat al fet que quatre jutges d’aquest tribunal desaproven la sentència en els seus 
vots particulars perquè argumenten que es queda curta i s’haurien d’haver declarat 
inconstitucionals més articles.  

El Mundo recull cites d’aquest magistrats en que afirmen, entre d’altres, que “El TC ha 
abdicado de su funcion al salvar el Estatut” i que el tribunal ha fet una “interpretación 
manipulativa” de l’Estatut que “lesiona la igualdad de todos los españoles en sus 
derechos”. I ABC també recull que aquests magistrats denuncien que el “TC ha optado 
por contrastar el Estatuto con un elenco de interpretaciones propias”. De fet, els dos 
diaris no només mostren les crítiques d’aquests quatre magistrats, sinó que aplaudeixen 
el seu posicionament, convertint-los en Sancionats aprovats. D’altra banda, entre les 
crítiques que El Mundo i ABC realitzen al Tribunal Constitucional per mitjà dels seus 
editorials destaquen expressions com ara “los malabarismos interpretativos del 
Constitucional rozan lo esperpéntico” i aquest organisme ha actuat amb una “mezcla de 
cinismo y soberbia” (El Mundo), i també “el resultado de este diabólico método de 
enjuiciamiento interpretativo es una sentencia contradictòria” (ABC). 

A l’altra extrem d’ABC i El Mundo hi trobem els tres diaris editats a Barcelona, ja que 
en tots ells s’hi critica àmpliament el Tribunal Constitucional pel contrari: pel fet 
d’haver retallat l’Estatut. Així, el 2010, els tres mitjans de comunicació inclouen 
denúncies de diversos personatges en aquest sentit. Per exemple, La Vanguardia destaca 
que el govern català i CiU “critican la acción del tribunal, que consideran una afrenta”, 
El Periódico recull les paraules d’un magistrat que qualifica l’actuació d’aquest 
organisme de “pròpia del segle XIX”, i El Punt Avui remarca unes declaracions de José 
Montilla en contra del Tribunal Constitucional. 

Els tres diaris editats a Barcelona també critiquen el Tribunal Constitucional en els seus 
editorials de 2010. La Vanguardia, per exemple, denuncia el “sabor decimonónico” de 
la sentència, El Periódico un “obsessiu esmicolament de l’Estatut per part del TC”, al 
qual qualifica de “desprestigiat” i, per últim, El Punt Avui parla d’actuació 
“inadmissible” i del fet que “uns quants juristes amb el seu càrrec caducat no estaven 
legitimats per carregar-se els nostres drets lingüístics, ni per discutir sobre el nostre 
finançament ni sobre els nostres símbols nacionals”. 

En aquests tres diaris no només hi ha crítiques envers el Tribunal Constitucional, sinó 
també dels personatges contraris a l’Estatut, com el PP i Mariano Rajoy. Així, La 
Vanguardia titlla la manera com han actuat amb l’Estatut de “métodos mendaces y 
agresivos” i El Periódico emfasitza el “cinisme” de Mariano Rajoy.  

Més enllà d’això, es oportú destacar algunes diferències entre els diversos diaris editats 
a Barcelona. En aquest sentit, El Punt Avui és l’únic que critica els polítics catalans per 
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haver estat incapaços d’aturar el Tribunal Constitucional contra l’Estatut. Titlla la seva 
actuació de “fracàs”. Aquest diari també carrega contra José L. Rodríguez Zapatero per 
no haver sortit a criticar la sentència de l’Estatut un cop s’ha fet pública. De la seva 
banda, El Periódico denuncia –sense citar cap nom propi– els que, tot i la sentència del 
Tribunal Constitucional, “pretenen anul·lar l’Estatut retallat com a eina de futur” i no 
veuen res de positiu en la part del text que sí que ha estat validada. 

Finalment, El País presenta un model narratiu únic: no critica al Tribunal Constitucional 
per haver emès una sentència ni insuficient ni excessiva, sinó perquè aquesta és 
ambigua i això pot alimentar –argumenta– conflictes polítics futurs. En un dels seus 
editorials parla de “mediocre sentencia” y que s’està davant un text “deficiente, sobre 
todo, por su confusa ambigüedad, que alienta y prefigura enconadas batallas 
interpretativas en torno a su alcance. Dista de ser una buena decisión judicial”. A més, 
El País també recull les crítiques que altres personatges dediquen al Tribunal 
Constitucional. És el cas de José Montilla, en qualitat de president de la Generalitat, que 
qualifica de “irresponsable” al tribunal i d’un dels magistrat d’aquest organisme que 
titlla de “decimonónico” l’enfocament del tribunal per no permetre una lectura més 
inclusiva de l’Estatut. En aquest sentit, El País elogia les paraules d’aquest magistrat, 
que esdevé un Sancionat aprovat. 

8.2.4.7 Catalunya 

Ens centrem ara en l’exposició dels dos rols narratius que més assumeix el personatge 
Catalunya en cada diari (taula 26). Darrera aquest personatges, com s’ha indicat en la 
metodologia d’aquesta investigació,90 s’hi aglutinen conceptes diversos però amb una 
conceptualització similar: Catalunya (entesa com a col·lectivitat d’individus, no com a 
espai geogràfic), catalans (quan es parla de ‘catalans’ com un conjunt), societat catalana 
o ciutadans catalans. 

El rol narratiu que més assumeix Catalunya en tots els diaris és el de Subjecte d’estat. 
És a dir, Catalunya és el personatge per al qual es desenvolupen les missions del 
Subjecte d’acció, ja siguin positives o negatives. En segona posició destaca el rol de 
Destinatari de contracte, que indica que Catalunya rep múltiples propostes per tal de fer 
accions. L’única excepció és El Punt Avui, diari en què enlloc de destacar-hi el 
Destinatari de contracte, ho fa el Subjecte d’acció. 

 

                                                
90 Vegeu l’apartat 7.2.5.3. 
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Taula 26. Catalunya: rols narratius que més assumeix 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

1. Subjecte d’estat Subjecte d’estat Subjecte d’estat Subjecte d’estat Subjecte d’estat Subjecte d’estat 
  Catalunya és perjudicada 

pel govern espanyol, el PP i 
el Tribunal Constitucional 
que fan accions com 
recentralitzar l’Estat 
espanyol i retallar l’Estatut. 
A la vegada, Catalunya 
també és perjudicada per 
personatges sobiranistes 
com el govern català, Artur 
Mas o l’independentisme ja 
que fan l’acció d’impulsar 
la independència i això 
divideix la societat 
catalana. 

Catalunya és fortament perjudicada per personatges 
sobiranistes com el govern català, Artur Mas o 
l’independentisme ja que fan l’acció d’impulsar la 
independència i això divideix la societat catalana. A 
més, a El Mundo el nacionalisme català fa un seguit 
d’accions negatives que fan que Catalunya acabi 
“encadenada”. De la seva banda, ABC destaca que el 
fet que Artur Mas destini diners al projecte 
independentista perjudica els catalans perquè això els 
priva de necessitats social bàsiques.   

En tots tres diaris i especialment a El Punt Avui, Catalunya és perjudicada al llarg 
del període 2006-2015 per personatges no sobiranistes vinculats amb el poder 
polític espanyol (govern espanyol, PP, PSOE, etc.) que fan accions com 
recentralitzar l’Estat espanyol, tractar injustament Catalunya a nivell financer, 
retallar l’Estatut, etc. Això té com a conseqüència que augmenti el sobiranisme i 
l’independentisme. D’altra banda, a La Vanguardia i El Periódico –però no a El 
Punt Avui– Catalunya també és perjudicada per personatges sobiranistes com el 
govern català, Artur Mas o l’independentisme ja que fan l’acció d’impulsar la 
independència i això divideix la societat catalana.     

2. Destinatari de contracte Destinatari de 
contracte 

Destinatari de contracte Destinatari de contracte Destinatari de contracte Subjecte d’acció 

  Catalunya rep majoritàriament propostes de diversos personatges sobiranistes per tal 
que es manifestin o facin accions amb l’objectiu d’oposar-se a la sentència de 
l’Estatut, reclamar el pacte fiscal, exigir una consulta o reclamar la independència. 

Catalunya, com succeeix en els tres diaris editats a 
Madrid, rep majoritàriament propostes de diversos 
personatges sobiranistes per tal que es manifestïn o 
faccin accions amb l’objectiu d’oposar-se a la 
sentència de l’Estatut, reclamar el pacte fiscal, exigir 
una consulta o reclamar la independència. A la vegada, 
però Catalunya fa de Destinatari de contracte 
denegatori i es nega a acceptar la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, que és 
interpretada com una provocació als catalans. 

La gran majoria 
d’accions que fa 
Catalunya són positives i 
centrades en la celebració 
de manifestacions 
multitudinàries. El seus 
objectius són diversos, 
però giren entorn a exigir 
respecte per a Catalunya i 
aconseguir la 
independència per a 
Catalunya. 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Catalunya com a Destinatari de contracte 

En tots els cinc diaris on destaca aquest rol –l’únic en què no ho fa és El Punt Avui– hi 
trobem un patró narratiu similar: personatges sobiranistes (Proponent de contracte) fan 
propostes als ciutadans catalans (Destinatari de contracte) per tal que actuïn d’una 
determinada manera. Per contra, aquests ciutadans catalans reben menys propostes de 
personatges no sobiranistes, especialment dels vinculats al poder de l’administració 
central espanyola (govern espanyol, Mariano Rajoy, Tribunal Constitucional, PP, 
PSOE, etc.).  

Si ens fixem en els tres diaris editats a Madrid, s’observa que exposen les propostes que 
personatges com Artur Mas, el govern català, l’ANC o el nacionalisme català fan als 
ciutadans catalans. Són propostes en què, especialment, els criden a manifestar-se amb 
l’objectiu –segons cada cas– d’oposar-se a la sentència de l’Estatut, de reclamar el pacte 
fiscal, d’exigir una consulta sobre el futur polític de Catalunya o de reclamar la 
independència. Un exemple d’això: “Mas promete a Cataluña crear ‘estructuras de 
Estado’” (El Mundo, 2012). 

Pel que fa als dos diaris de Barcelona en què Catalunya també apareix de manera 
destacada com a Destinatari de contracte –La Vanguardia i El Periódico– hi trobem 
accions similars a les dels diaris de Madrid, però se n’hi sumen unes altres. Es tracta 
d’accions en què els ciutadans catalans rebutgen propostes que els arriben de Madrid i, 
per tant, fan de Destinatari de contracte denegatori. La proposta que més rebutgen és la 
possibilitat d’acceptar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, que 
interpreten com una provocació. 

Així, l’endemà de la manifestació de 2010, La Vanguardia titula: “Cataluña sentencia. 
Rotunda réplica en la calle al Constitucional” i afegeix que “los catalanes respondieron 
de forma pacífica y contundente a la sentencia del Constitucional y pidieron que se 
respete íntegro el Estatut”. També el 2010 El Periódico assegura que “La sentència 
encén la marxa per l’Estatut” i que “el poble de Catalunya” va sortir a dir no a la 
sentència de l’Estatut. 

Catalunya com a Subjecte d’acció 

El Punt Avui és l’únic dels diaris en que destaca el rol narratiu de Subjecte d’acció 
associat a Catalunya. L’acció principal que fa Catalunya és, de manera molt destacada, 
manifestar-se i té com a Subjecte d’Estat beneficiat a la pròpia Catalunya. De fet, en els 
personatges manifestants i independentisme d’El Punt Avui (taules 23 i 24, 
respectivament) ja s’ha exposat que quan actuen en el rol de Subjecte d’acció l’acció 
que majoritàriament realitzen és manifestar-se. Per tant, ara tornem a trobar la mateixa 
acció, però en aquest cas qui la fa és Catalunya. 

Ara bé, més enllà de manifestar-se, El Punt Avui concreta aquesta acció en d’altres de 
més específiques. Així, algunes de les accions que fa Catalunya i dels objectius que 
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persegueix són: “Catalunya diu prou” amb l’objectiu de “exigir respecte pel país” 
(2007); “El poble dicta sentència” amb l’objectiu de rebutjar la sentència de l’Estatut i 
reclamar la independència (2010); “El poble català sortirà avui als carrers (...) per 
demostrar que l’actual marc de relació amb l’Estat espanyol està superat” (2012). 

Finalment, és rellevant remarcar que mentre a El Punt Avui és habitual que s’equiparin 
els manifestants i els independentistes que fan l’acció de manifestar-se amb el conjunt 
de Catalunya, això no succeeix a la resta de diaris. Per això, en aquests diaris no hi 
apareix el personatge Catalunya fent l’acció de manifestar-se. L’única excepció són La 
Vanguardia i El Periódico, que en la manifestació de 2010 en contra de la sentència de 
l’Estatut sí que consideren que qui es manifesta és el conjunt de Catalunya i, per això, 
presenten titulars com “Catalunya sentencia” (La Vanguardia, 2010) i “Catalunya crida 
prou!” (El Periódico, 2010). En canvi, en les manifestacions de marcat caràcter 
independentista, a partir de 2012, ja no trobem aquest tipus de titulars en aquests dos 
diaris catalans. 

Catalunya com a Subjecte d’estat 

Tot i que el de Subjecte d’estat és el rol narratiu que més assumeix Catalunya en tots els 
diaris, hem deixat la seva exposició en últim lloc. De fet, no detallarem els seus resultats 
en aquest apartat, sinó en els següents.91 S’ha pres aquesta decisió operativa per un 
doble motiu: (1) el rol narratiu de Subjecte d’estat vinculat a Catalunya presenta una 
complexitat elevada que requereix d’una mirada més detallada; (2) les accions i els 
objectius de Catalunya com a Subjecte d’estat estan relacionats amb les accions i els 
objectius d’altres personatges i rols narratius, i presentar-los conjuntament –com es fa 
en el següent apartat– permet explicar de manera més adequada determinats patrons 
narratius que s’han detectat. 

En concret, els resultats del personatge ‘Catalunya’ en el rol de Subjecte d’estat que 
s’exposen en els següents apartats s’han situat sota aquests dos epígrafs: 

• Catalunya és perjudicada per personatges no sobiranistes vinculats al poder polític 
espanyol i això fa créixer el sobiranisme i l’independentisme. 

• Catalunya és perjudicada per personatges sobiranistes i això la divideix. 

 

Aspectes del Procés català amb accions i objectius 
qualitativament rellevants 

                                                
91 Vegeu l’apartat 8.2.4.b. 
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8.2.4.8 Catalunya és perjudicada per personatges no sobiranistes 
vinculats al poder polític espanyol i això fa créixer el 
sobiranisme i l’independentisme 

A partir d’aquest punt presentem els patrons narratius del Procés català amb accions i 
objectius qualitativament rellevants. El primer és una estructura narrativa que trobem en 
els tres diaris editats a Barcelona i que exposa el següent: un seguit de personatges no 
sobiranistes i, a la vegada, vinculats al poder polític espanyol realitzen un seguit 
d’accions que perjudiquen Catalunya. Segons aquest patró, Catalunya és un Subjecte 
d’estat perjudicat. De la seva banda, el rol de Subjecte d’acció negatiu l’assumeixen 
personatges com el govern espanyol, Mariano Rajoy, el PP, José L. Rodríguez 
Zapatero, el PSOE, el Tribunal Constitucional i Espanya. L’acció negativa d’aquests 
personatges no només perjudica Catalunya, sinó que, a la vegada, beneficia a dos altres 
actors: el sobiranisme i l’independentisme. Per tant, allò que fa que el Procés català 
evolucioni de la manera que ho fa és l’acció perjudicial que diversos personatges 
vinculats amb el poder polític espanyol realitzen sobre Catalunya. 

Com dèiem, aquesta estructura narrativa es localitza de manera recurrent en els tres 
diaris editats a Barcelona i, de fet, al llarg de tot el període analitzat (2006-2015). Tot i 
que El Punt Avui és el diari en què més apareix, també es distingeix de manera clara a 
La Vanguardia i El Periódico. Per contra, en els editats a Madrid només la trobem de 
manera secundària a El País. A El Mundo i ABC és del tot inexistent. 

Si entrem més en detall en aquesta estructura narrativa, s’observa que les accions 
negatives que realitzen personatges no sobiranistes vinculats al poder espanyol i que 
perjudiquen Catalunya són, principalment, les següents: 

• Els governs espanyols de José M. Aznar i Mariano Rajoy –ambdós del PP– 
desenvolupen una política centralista que beneficia Madrid i perjudica Catalunya 
per mitjà de privatitzacions, inversions i recentralització de competències. També 
dediquen un tracte fiscal injust a Catalunya. 

• Aquests mateixos governs i el PP ataquen l’Estatut de Catalunya i titllen de 
mentiders els catalans. 

• El govern espanyol de José L. Rodríguez Zapatero (PSOE) fa una mala gestió del 
procés d’elaboració de l’Estatut i també de les infraestructures catalanes, cosa que 
perjudica Catalunya. 

• El Tribunal Constitucional és una eina al servei del PP i del PSOE que lamina les 
competències de Catalunya. El màxim exponent d’això és la sentència contra 
l’Estatut. 

A continuació, alguns exemples de textos literals d’editorials dels tres diaris catalans 
que evidencien aquesta estructura narrativa: 
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• Catalunya, en el context d’elaboració de l’Estatut, ha estat víctima de “una 
campanya anticatalana de desqualificacions, mentides i insults” (El Periódico, 
2006). 

• “Catalunya està sent maltractada. Fomentar l’odi entre pobles perquè dona vots és 
una irresponsabilitat que s’ha estat cometent els últims anys” (El Punt Avui, 2007).  

• “Esas mentes obsesionadas que en la Adminsitración central del Estado, en la 
judicatura, en los dos principales partidos políticos y en la redacciones de algunos 
medios de comunicación madrileños viven desde hace años enfermizamente 
obsesionadas por la ‘cuestión catalana’” (La Vanguardia, 2010). 

• “Un país maltractat, espoliat, insultat i menyspreat, però més motivat que mai per 
aconseguir deixar de dependre de l’arbitrarietat d’un nacionalisme espanyol que 
posa en risc el futur de Catalunya com a nació i espai de progrés i prosperitat 
econòmica” (El Punt Avui, 2013). 

Com s’apuntava abans, segons el tres diaris catalans totes aquestes accions negatives 
que perjudiquen Catalunya, de retruc, fan créixer el sobiranisme i l’independentisme. 
Exemples d’això en els seus editorials: 

• “La principal fábrica de catalanistas se halla radicada Madrid” (La Vanguardia, 
2010). 

• “La nítida percepció que el poder central no tracta Catalunya de manera justa està 
introduint en molts ciutadans temperats d’aquest país la temptació de volen trencar 
el vincle amb Espanya”; “Què ha passat en aquest terç de segle perquè 
l’independentisme, tradicionalment testimonial, hagi ocupat l’espai central del 
catalanisme? (...) La sentència del Tribunal Constitucional, cop moral per als 
federalistes i esperó per al sobiranisme; (...) els incompliments i l’arrogància dels 
governs del PSOE i el PP”. (El Periódico, 2010). 

• “La manifestació va permetre constatar alguns fets. El primer, l’augment del 
sobiranisme. Cada vegada hi ha més catalans que s’han desencantat d’un possible 
encaix en una Espanya presumptament plurinacional però en realitat centralista” (El 
Punt avui, 2010). 

• “La ciutadania de Catalunya té la paraula i les regnes a la seva mà per demostrar 
avui als carrers de la capital del país que només hi ha un únic pla, la independència” 
(El Punt Avui, 2014). 

En els diaris editats a Barcelona també s’afirma que els partits catalans –tant 
catalanistes, com sobiranistes o independentistes– han fet accions que han perjudicat la 
situació política de Catalunya i, en tots els diaris es critiquen aquests partits. Les 
crítiques es concentren en tres accions: la mala gestió del procés d’elaboració de 
l’Estatut, la incapacitat de tenir una posició unitària un cop publicada la sentència del 
Tribunal Constitucional i les picabaralles entre partits davant la consulta del 9N de 
2014. Tanmateix, més enllà d’això, en els tres diaris catalans es construeix una 
estructura narrativa que deixa clar que els responsables de la situació negativa que viu 
Catalunya (Estatut retallat, finançament insuficient, laminació de competències, etc.) 



 

 
186 

són els diversos personatges vinculats amb el poder polític espanyol que hem citat 
anteriorment: govern espanyol, PP, PSOE, Tribunal Constitucional, etc. 

Per contra i pel que fa als diaris editats a Madrid, com s’ha apuntat a l’inici, l’estructura 
narrativa en què Catalunya és perjudicada per personatges vinculats amb el poder polític 
espanyol és gairebé inexistent. Només apareix a El País i de manera secundària, 
vinculada especialment al període 2010-2012. Per exemple, l’any 2010 i en referència a 
la sentència de l’Estatut exposa en un titular de portada que “el Constitucional rebaja las 
aspiracions ‘nacional’ y lingüística de Catalunya”. Un altre exemple el trobem en un 
editorial del 2012: “la nueva estrategia recentralizadora e intervencionista del PP (...). 
Los últimos gobiernos de España, desde Aznar, no tan solo han sido incapaces de 
articular una respuesta política, sinó que han alimentado la espiral de radicalización”. 

De la seva banda, aquesta estructura narrativa en què Catalunya apareix perjudicada per 
personatges associats al poder polític espanyol és inexistent a El Mundo i ABC. De fet, 
en ambdós diaris es rebutja aquest relat i es denuncia que els polítics sobiranistes i 
independentistes catalans practiquen el victimisme quan afirmen que Catalunya és 
maltractada per les institucions espanyoles. Un exemple d’un editorial de El Mundo de 
2013: “un nacionalismo fanático que (...) recurre a métodos del totalitarismo para 
avanzar hacia una independència que se sustena en un permanente victimismo y en la 
presentación de España como una nación opresora”. 

ABC també parla de “victimismo” i, de fet, publica diverses xifres del que l’Estat 
espanyol inverteix a Catalunya per negar aquest relat. Això ho acompanya de la següent 
reflexió en un editorial de 2013: “Ni Cataluña ha sido nunca otra cosa que España ni 
‘España roba a Cataluña’. Lo primero lo desmiente la historia; y lo segundo, las cifras 
reales de los ingresos de recursos públicos por habitante. (...) Un repaso a las cifras, a 
las de verdad, que hoy publica, deja en evidencia el engaño con el que Mas adorna su 
mensaje victimista”. 

8.2.4.9 Catalunya és perjudicada per personatges sobiranistes i 
això la divideix 

Hi ha una altra estructura narrativa que gira al voltant del personatge Catalunya que 
també permet observar el posicionament de cadascun dels diaris davant el Procés català. 
En aquest cas, Catalunya torna a ser perjudicada, però ara per uns personatges de signe 
contrari. Abans eren no sobiranistes i ara són sobiranistes. En concret, aquesta 
estructura narrativa respon a l’esquema següent: Catalunya –per ser exactes, la societat 
catalana– és perjudicada per les accions que fan el nacionalisme català, el sobiranisme, 
l’independentisme, el govern català o Artur Mas en el rol de Subjecte d’acció negatiu. 
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La conseqüència és que Catalunya –com a Subjecte d’estat perjudicat– acaba dividida.92 
També hi ha altres personatges perjudicats, com els catalans no sobiranistes i no 
independentistes. 

Aquesta estructura apareix de manera recurrent a El Mundo i ABC a partir del 2014, tot i 
que també n’hi ha algunes mostres en anys anteriors. També es troba a El País, La 
Vanguardia i El Periódico, però amb menys presència i amb una càrrega negativa 
menor. En canvi, no forma part de El Punt Avui. 

A continuació es detallen alguns exemples apareguts a El Mundo i ABC de les accions 
negatives que realitzen els personatges citats (nacionalisme català, sobiranisme i 
independentisme) i les conseqüències que provoquen: 

• “La masiva marcha independentista que ayer recorrió las calles de Barcelona es el 
primer síntoma irrefutable de una sociedad –la catalana– peligrosa y profundamente 
dividida por el delirio de sus dirigentes políticos” (ABC, 2012). 

• Albert Rivera denuncia que “Junqueras y Mas han partido en dos a la sociedad 
catalana” (El Mundo, 2014). 

• “Más de tres décadas en las que los gobiernos de CiU y el tripartito han llevado a 
cabo una persistente campaña de adoctrinamiento de la sociedad. (...) El 
nacionalismo lo ha intentado todo para lavar el cerebro a la población”. El resultat 
d’això és “la fractura social existente en Cataluña” (El Mundo, 2015). 

• “La Asamblea Nacional Catalana no es solo la coartada inventada por el 
secesionismo para hacer cuña en la sociedad y alentar un clima de crispación y 
división. Es también la quinta columna sufragada institucionalmente por el 
independentismo para avivar la llama de la desobediencia civil” (ABC, 2015). 

A El País, La Vanguardia i El Periódico també hi trobem aquesta estructura, però de 
manera esporàdica i amb unes accions amb una càrrega negativa menor. Alguns 
exemples: 

• El País afirma el 2014: “un proyecto (l’independentista) que solo conducte hacia la 
división y la frustración”. 

• La Vanguardia exposa el 2014 en un dels seus editorials que “no estamos ante una 
sociedad rota, bloqueada e irremisiblemente enfrentada. Sería conveniente que 
desde Madrid se afinase el diagnóstico sobre este particular”. En canvi, el 2015, fa 
un plantejament diferent i afirma que cada vegada hi ha més enfrontament entre 
independentistes i no independentistes i que això està dividint la societat: “nuestro 
deseo que la fractura social que se está perfilando a medida que se enconan las 
posturas no acabe en un deterioror crónico de la convivencia”. 

                                                
92 Quan s’han presentat els resultats del personatge independentisme (apartat 8.2.4.5) ja s’han 

apuntat alguns d’aquests elements. 
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• El Periódico alerta el 2010 que l’independentisme portaria a la divisió social: “una 
aposta secessionista (...) introduiria elements de divisió en la societat catalana, que 
té en la convivència un dels seus valors més preats”. I el 2015, davant les eleccions 
que s’han de celebrar considera que l’independentisme polaritza: “els partidaris de 
la independència volen convertir (les eleccions) en un plebiscit. Aquesta 
polarització, que entela la pluralitat de la societat catalana, és la que va marcar la 
convocatòria d’ahir”.  

Finalment i en referència a El Punt Avui no només no inclou aquesta estructura 
narrativa, sinó que la rebutja. En diverses ocasions destaca el poder inclusiu de les 
manifestacions i pel que fa al projecte independentista emfasitza que és “un projecte que 
tot i ser el més rupturista de la història recent de Catalunya, en cap moment ha posat en 
risc la cohesió ni la pulcritud democràtica” (2015). 

D’altra banda, El Mundo i ABC també remarquen altres conseqüències negatives 
derivades de les accions que diversos personatges sobiranistes fan en contra de 
Catalunya. Així, El Mundo emfasitza que per culpa del nacionalisme català, Catalunya 
està “encadenada”. L’exemple més clar d’això és el titular principal de la portada de 
l’endemà de la manifestació de 2013: “Cataluña encadenada”. En l’editorial d’aquell 
mateix dia, El Mundo argumenta que el nacionalisme utilitza mètodes propis del 
“totalitarismo” i s’apropia de la Diada, i arran d’això conclou que “el nacionalismo 
encadenó a los ciudadanos catalanes a unos mitos y una deriva que pueden conduir a 
una confrontación civil”. De fet, a El Mundo són recurrents les crítiques al 
nacionalisme. Per exemple, en aquest diari, es destaquen en portada unes declaracions 
de l’escriptor Mario Vargas Llosa que afirma que “el nacionalismo es eso, un regreso a 
la tribu” (2013). 

Pel que fa a ABC, emfasitza que el fet que Artur Mas, com a president de la Generalitat, 
faci l’acció de destinar diners al projecte independentista perjudica els catalans perquè 
això els priva de necessitats socials bàsiques: “La utilización de estos fondos para 
financiar los furores separatistas es una burla a los catalanes que sufren el recorte de 
servicios públicos básicos” (2013). 

Encara afegirem que els tres diaris editats a Madrid construeixen una estructura 
narrativa en què personatges com el nacionalisme, l’independentisme, el govern català i 
Artur Mas manipulen els manifestants i, en general, els catalans en benefici dels seus 
interessos. Aquesta manipulació la fan amb l’ajuda de TV3, la televisió pública de 
Catalunya. Exemples: El País considera que en la manifestació de 2007, Mas, CiU i 
ERC “se aprestaron a manipular a sus seguidores al unirse al trucado sesgo de la 
marcha; ABC afirma que el nacionalisme i TV3 practiquen la “manipulación 
informativa” davant la manifestació de 2015, i el mateix any, El Mundo assegura que 
“no hay la menor duda de que el nacionalismo catalán es insuperable en el arte de la 
manipulación de las masas. Ayer la Diada se convirtió en un gran mítin electoral”. 
D’altra banda, a El Periódico també hi apareix TV3 com a Ajudant del sobiranisme, 
però no es parlar de manipulació. 
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8.2.4.10 Personatges catalanistes i sobiranistes desafien i 
amenacen Espanya 

Aquesta estructura narrativa gira entorn d’Espanya i de diversos personatges vinculats 
al sistema polític català. Segons aquesta estructura, personatges catalanistes i 
sobiranistes –com l’independentisme, el sobiranisme, el nacionalisme català, Artur Mas, 
José Montilla, el govern català, etc.– en el rol narratiu de Proponent de contracte fan les 
accions de desafiar i amenaçar Espanya i l’estat de dret espanyol, que assumeixen el rol 
de Destinatari de contracte. I aquestes accions les fan amb l’objectiu d’aconseguir la 
independència de Catalunya i destruir Espanya. 

Aquesta estructura apareix de manera persistent a El Mundo i, molt especialment, a 
ABC, i en tots dos diaris ho fa sobretot a partir del 2013. Alguns exemples: 

• “Montilla lidera una marcha independentista. El presidente de la Generalitat 
consuma su desafío al Estado” (ABC, 2010). 

• “El desafío del nacionalismo catalán contra España ha desbordado nuestro marco 
legal (...). Es tiempo de encarar de frente y con la ley en la mano un reto que 
amenaza nuestro modelo de convivencia y la propia continuidad de España como 
tal. (...) Ya no camuflan su meta, se trata de destruir España” (ABC, 2013). 

• El nacionalisme i el govern català fan l’acció de “desafiar España” i “amenazar 
nuestro modelo de convivencia y la propia continuidad de España como tal” (ABC, 
2013). 

• Artur Mas i l’independentisme realitzen un “órdago secesionista” i un “chantaje 
secesionista” pel fet de voler tirar endavant una consulta sobre la independència de 
Catalunya (ABC, 2013). 

• “Nada es inocente en el desafío secesionista porque todo desemboca en una 
vulneración flagrante de la ley como excusa para alimentar el odio a lo español” 
(ABC, 2015). 

• “Rajoy no puede ceder ante el envite de Mas” (El Mundo, 2012). 
• “La magnitud de un desafío que está creciendo en esa comunidad (Catalunya) 

contra el Estado (...) y que exige firmeza para acabar con la impunidad con la que 
actúan Artur Mas y sus cómplices separatistas” (El Mundo, 2013). 

De fet, en aquests dos diaris –ABC i El Mundo– els personatges sobiranistes no només 
desafien i amenacen Espanya (Proponent de Contracte-Destinatari de contracte), sinó 
que ja estan executant accions que perjudiquen Espanya (Subjecte d’acció-Subjecte 
d’estat). Per exemple, en aquests diaris s’afirma que el castellà està perseguit a 
Catalunya o que l’independentisme està trencant la legislació espanyola. ABC va un pas 
més enllà i en una ocasió afirma que el nacionalisme català està fent un cop d’estat: 
“Asistimos a una entrega por capítulos de un golpe anticonstitucional del nacionalismo 
catalán, que bien podria llamarse ‘golpe de Estado’, dado su objetivo separatista” 
(2013). En la mateixa línia, un altre exemple d’ABC: “El nacionalismo ha roto los 
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frenos de su tren, que lo lanza de forma suicidia contra las defensas del Estado de 
Derecho” (2014). 

A banda de El Mundo i ABC, val a dir que a El País també hi apareixen mostres de 
l’estructura narrativa en què personatges sobiranistes (Proponent de contracte) realitzen 
un desafiament amb l’objectiu d’aconseguir la independència, però en un nivell 
clarament inferior. A més, en aquest cas els desafiaments no tenen com a Destinatari de 
contracte principal a Espanya, sinó que aquest Destinatari de contracte no s’acostuma 
explicitar i es podria interpretar que es tracta del sistema polític espanyol. Un exemple 
és el titular de portada de l’endemà de la manifestació de 2014: “El soberanismo cumple 
su objectivo en la calle para prolongar el desafío”. 

Pel que fa a El Periódico i La Vanguardia gairebé no utilitzen el concepte 
“desafiament” i quan ho fan és en la mateixa línia que hem vist per a El País. És a dir, 
els personatges sobiranistes no desafien a Espanya, sinó al sistema polític existent. De 
fet, sovint, en comptes d’utilitzar el concepte desafiament, fan ús del terme repte. Un 
exemple el trobem en un editorial d’El Periódico de 2012 en què conviuen tots dos 
conceptes: “La situació oberta per aquest Onze de Setembre és un repte que requereix la 
màxima intel·ligència i lucidesa, tant a Barcelona com a Madrid, per trobar una sortida 
en la direcció correcta. En cas contrari, el desafiament que plantejarà l’ebullició de 
l’independentisme serà més dolorós”. Per últim, a El Punt Avui l’estructura narrativa en 
què personatges sobiranistes desafien i amenacen Espanya és del tot inexistent.  

En aquest punt és rellevant destacar que en els tres diaris editats a Barcelona hi apareix 
una estructura narrativa inversa a la que hem detallat fins ara. No són personatges 
sobiranistes els que desafien Espanya, sinó que és un personatge vinculat al poder 
polític espanyol el que desafia Catalunya i el catalanisme. Ens referim al Tribunal 
Constitucional i a la seva sentència sobre l’Estatut de Catalunya. I és que els tres diaris 
editats a Barcelona creen una estructura en què amb la seva sentència sobre l’Estatut, el 
Tribunal Constitucional fa l’acció de provocar Catalunya i el catalanisme. Així, el 10 i 
11 de juliol de 2010, just després de fer-se pública la sentència, hi trobem titular i textos 
com els següents: 

• “Provocación. El tripartito y CiU critican la acción del tribunal, que consideran una 
afrenta” (La Vanguardia, 2010). 

• “La provocación del TC al divulgar la víspera el recorte del Estatut engrosa la 
respuesta” (La Vanguardia, 2010). 

• “La sentència encén la marxa per l’Estatut” (El Periódico, 2010). 
• “La publicació de la sentència ahir es valora com una ‘provocació’” (El Punt Avui, 

2010). 
• La sentència sobre l’Estatut és “en apartats com el de la immersió lingüística a 

l’escola, tota una declaració de guerra” (El Punt Avui, 2010). 
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8.2.4.11 L’independentisme és minoritari i no representa la 
Catalunya real 

Un altre element narratiu qualitativament rellevant és el que emfasitza que 
l’independentisme és minoritari a Catalunya i que existeix una Catalunya real no 
independentista que no s’expressa en públic. Aquest relat no respon a una estructura 
narrativa determinada, sinó que apareix vinculat a diversos rols narratius. 

El diari que més clarament construeix aquest relat és El Mundo. El 2010, la 
manifestació en contra de la sentència de l’Estatut coincideix amb el mundial de futbol, 
que va guanyar la selecció espanyola. En aquest context, una notícia de portada d’aquest 
diari exposa que “Frente a la imagen oficial de la Cataluña antiespañola, los triunfos de 
La Roja han desvelado la Cataluña real, que vibra con el Mundial y luce también en sus 
balcones la enseña nacional”. El 2012, l’endemà de la manifestació, posa en dubte que 
existeixi una majoria independentista: “que cientos de miles de catalanes tomaran el 
centro de Barcelona no significa que exista una mayoría social clara a favor de la 
independència”. I el 2015, el titular d’un editorial fa una crida a “movilizar a la 
Cataluña silenciosa frente a la maquinaria nacionalista”. 

A ABC, El País i La Vanguardia també hi trobem exemples d’aquest relat, però de 
manera menys recurrent. A més, no utilitzen conceptes com “la Cataluña real”, que sí 
que trobem a El Mundo. Alguns exemples: 

• ABC parla el 2015 de “minoría independentista” per referir-se als participants en la 
manifestació; el mateix any emfasitza que “muchos catalanes se quejan en privado 
de lo que no dicen en público”. 

• El País, el 2015, es refereix a l’independentisme com “una minoría numerosa, però 
minoría al fin”. I, a la vegada afirma que els no independentistes “muy 
probablemente representan a la mayoría de los catalanes”.  

• La Vanguardia, arran de la manifestació de 2013, exposa que “ni tots els catalans es 
van sumar a la convocatòria ni tots els que ho van fer tenen segurament les 
mateixes idees sobre el futur de la relació entre Catalunya i Espanya”. I el 2014 
afegeix que “una parte muy importante de la sociedad catalana –seguramente la 
mayoría, a tenor de casi todas las encuestas– no se pronunciaría por la 
independencia en caso de ser formalmente consultada al respecto”. A més, defineix 
els no independentistes com “una Catalunya expectante, más silenciosa, crítica con 
los extremos y temerosa de los bandazos”. 

Finalment, El Periódico i El Punt Avui no presenten elements d’aquest relat.  
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8.2.4.12 Qui ha creat el Procés català i ha establert l’objectiu de la 
independència de Catalunya: els ciutadans o els polítics? 

Davant la pregunta “Qui ha creat el Procés català i, més específicament, ha establert 
l’objectiu de la independència de Catalunya: els ciutadans o els polítics?” trobem tres 
tipus de respostes diferents en els diaris analitzats. Són unes respostes que es configuren 
a partir dels anys 2012 i 2013. 

En primer lloc ens fixem en El Mundo i ABC. Tots dos diaris asseguren que és el 
nacionalisme català i, sobretot, Artur Mas els que han creat el Procés català, ja sigui fent 
propostes (en el rol de Proponent de contracte) o executant missions (en el rol de 
Subjecte d’acció). Ara bé, tots dos mitjans consideren que no ha estat Artur Mas qui 
originàriament ha fixat l’objectiu d’aconseguir la independència, sinó que aquest és un 
objectiu sorgit del moviment independentista ciutadà. Segons aquesta estructura 
narrativa, inicialment Mas no formava part de l’independentisme, però en veure’s 
sobrepassat per les exigències (com a Proponent de contracte) d’aquest moviment que 
ell havia alimentat i per les accions d’aquest mateix moviment (per exemple, les 
manifestacions que l’independentisme ha fet com a Subjecte d’acció), Mas ha decidir 
fer-se seu l’objectiu de la independència amb el propòsit de no perdre el poder polític de 
Catalunya. Aquesta estructura narrativa queda resumida en els exemples següents: 

• El Mundo, 2014 el moviment independentista “es la criatura que creó Mas y que 
ahora se ha emancipado con todo su extremismo de cualqueir respeto a la legalidad 
democrática, dejando al presidente de la Generalitat sin el mínimo de capacitat 
política que todo gobernante debe conservar en cualqueir sitaución de 
enfrentamiento”. 

• ABC, 2014: “el juego independentista se la hido de las manos a Artur Mas”; “A 
Mas le ha sucedido lo mismo que al doctor Frankenstein: que el monstruo que creó 
en el laboratorio para experimentar se les escapó de su control y adquirió vida 
propia, provocando unos daños que su inventor no había calculado”. 

Pel que fa a El Punt Avui planteja un altra estructura narrativa. Per aquest diari és una 
part molt considerable dels ciutadans catalans qui (en el rol de Proponent de contracte i 
Subjecte d’acció) ha impulsat el Procés català i ha marcat l’objectiu d’aconseguir la 
independència als polítics catalans. Un grup de polítics catalans –tant si ja eren 
sobiranistes/independentistes com si han passat a ser-ho i entre els quals hi té un paper 
preferent Artur Mas– han acceptat aquest projecte (en el rol de Destinatari de contracte 
aprovatori) i ara també l’impulsen de manera proactiva (com a Subjectes d’acció) i, a la 
vegada, donen suport a l’independentisme (assumint el rol narratiu d’Ajudant). Dos 
exemples d’aquesta estructura narrativa són: 

• “El president de la Generalitat (Artur Mas) ha entès el missatge expressat 
massivament pel poble català l’Onze de Setembre i ahir va pronunciar un discurs 
que marca un abans i un després en la política catalana. (...) El seu govern ha posat 
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la proa decididament cap a la plenitud nacional. Mas va fer ahir un discurs 
netament independentista” (El Punt Avui, 2012).  

• “El Procés cap a l’estat propi ha estat, d’ençà de la destralada del Tribunal 
Constitucional, un camí de progrés constant propulsat fonamentalment per tres 
diades multitudinàries per mitjà de les quals els catalans han anat empenyent els 
seus representants polítics per la via majoritària” (El Punt Avui, 2014). 

Finalment, La Vanguardia, El Periódico i El País presenten un model híbrid en què els 
creadors i impulsors del Procés català i de l’objectiu de la independència són, a la 
vegada, una part considerable dels ciutadans catalans i un grup de polítics 
sobiranistes/independentistes. Uns i altres s’interrelacionen a l’hora de propulsar el 
Procés català i ho fan assumint diversos rols narratius. A més, en aquests diaris es 
destaca que les reclamacions d’aquests ciutadans i polítics no són passatgeres, sinó una 
corrent de fons. Diversos exemples d’aquests diaris: 

• “Un gran empuje que viene de abajo, sin duda, pero tambien suflado por arriba, ya 
que la Generalitat de Catalunya ha puesto todo su aparato institucional –que no es 
pequeño– al servicio de la movilización. Empuje desde abajo e impulso desde 
arriba. Esta es la realidad” (La Vanguardia, 2014). 

• En referència al moviment independentista: ‘No estamos hablando de la flor de un 
día. Estamos hablando de una planta vigorosa” (La Vanguardia, 2015). 

• “Si en algun moment el Procés sobiranista el va impulsar algun partit, avui són els 
ciutadans els que el protagonitzen, a l’organitzar-se en plataformes de nova 
formació. El ritme i el tempo ja no els marquen les forces polítiques –almenys, no 
de forma monopolística–, sinó que es defineixen a partir de com actua una força 
social emergent”. (El Periódico, 2013). 

• “El creixement de la base sociològica de l’independentisme (…) és indiscutible” 
(El Periódico, 2013). 

• “El proceso soberanista catalán recibió ayer un nuevo impulso con la multitudinara 
manifestación en Barcelona en defensa de que se convoque una consulta de 
independencia” (El País, 2014). 

• “La implicación del Gobierno de la Generalitat en la convocatoria ha sido esta vez 
más apabullante que en anteriores ocasiones (…). Los actos de ayer no se debieron 
sólo a la espontaneidad social. La hay, pero también conducida y organizada desde 
el Gobierno autónomo. Pero tampoco protestas tan nutridas pueden ser producto de 
la mera agitación de un Gobierno” (El País, 2014). 

8.2.4.13 Els polítics catalanistes, sobiranistes i independentistes 
són uns incompetents que no saben gestionar el Procés 
català 

La següent estructura narrativa que volem destacar respon a aquest esquema: els polítics 
i partits polítics catalanistes, sobiranistes i independentistes han creat el Procés català i 
volen dirigir-lo cap als seus interessos i objectius però, a la pràctica, el moviment 
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ciutadà els sobrepassa i fa que en perdin el control. Per tant, aquests polítics i partits són 
incapaços de gestionar el Procés català i apareixen com uns incompetents en els quals 
no es pot confiar. Això també inclou els partits espanyols que han donat suport a 
l’Estatut i els seus líders, com el PSOE i José L. Rodríguez Zapatero. 

Aquesta estructura narrativa, definida com s’acaba de fer, només es localitza a El 
Mundo i ABC. És una estructura que en tots dos diaris es repeteix al llarg de tot el 
període analitzat (2006-2015) i en què els personatges citats assumeixen diversos rols 
narratius, entre els quals destaquen el de Subjecte d’acció, Subjecte d’estat i Proponent 
de contracte. Tant El Mundo com ABC donen una rellevància elevada a aquesta 
estructura narrativa, ja que és habitual que aparegui en portada del diari just l’endemà 
de les manifestacions. És a dir, l’endemà de les mobilitzacions, aquests dos diaris no se 
centren en els manifestants, sinó que els utilitzen per evidenciar que els polítics i partits 
polítics catalanistes, sobiranistes i independentistes no controlen la situació i, per tant, 
són uns incompetents. Això també té una traducció gràfica: en ocasions, la fotografia de 
la portada no és per als manifestants, sinó per als polítics. Vegem-ne alguns exemples, 
alguns dels quals ja s’han apuntat anteriorment: 

• Manifestació de 2006: El president del govern espanyol, José L. Rodríquez 
Zapatero, pot ser el responsable de “desencadenar la mayor crisis de nuestra 
historia democrática” per la seva gestió de l’Estatut (El Mundo); “ERC se pone en 
fuera de juego. (...) Su apoyo a la manifestación no es más que el último síntoma de 
su impotencia y la constatación definitiva que el partido de Carod-Rovira se ha 
quedado en fuera de juego” (ABC). 

• Manifestació de 2007: “El PSC es rehén en el Parlamento de sus aliados 
independentistas (ERC) y Convergencia ha emprendido una huída hacia adelante 
que no conducte a ningún sitio” (ABC). 

• Manifestació de 2010: “Montilla intentó liderar la multitud que se echó a las calles 
de Barcelona para reclamar la secesión catalana, pero acabó castigado por ella, 
refugiado en la Conselleria de Justicia después de que un grupo de manifestantes 
intentase agrederlo y lo expulsase de la marcha al grito de ‘botifler’ (traidor)” (El 
Mundo). 

• Manifestació de 2012: “El juego independentista se le va a Mas de las manos. La 
marea secesionista sepulta su reivindicación de pacto fiscal” (El Mundo). 

• Manifestació de 2013: sobre una fotografia d’Artur Mas i Josep A. Duran i Lleida i 
en referència al Procés català, ABC titula “El juego se les va de las manos” (ABC). 

• Manifestació de 2014: el moviment independentista “es la criatura que creó Mas y 
que ahora se ha emancipado con todo su extremismo de cualqueir respeto a la 
legalidad democrática, dejando al presidente de la Generalitat sin el mínimo de 
capacidad política” (El Mundo); “A Mas le ha sucedido lo mismo que al doctor 
Frankestein: que el monstruo que creó en el laboratiorio para experimentar se les 
escapó de su control y adquirió vida propia, provocando unos daños que su inventor 
no había calculado” (ABC). 
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D’entre la resta de diaris analitzats en aquesta investigació, El País és l’únic que 
presenta alguns elements de l’estructura narrativa que s’acaba d’exposar per a El Mundo 
i ABC. Així, també deixa entreveure que hi ha polítics sobiranistes i independentistes 
que poden perdre el control de la situació i veure’s arrossegats pel moviment ciutadà 
independentista. En concret, El País focalitza la seva atenció en Artur Mas i CiU. Dos 
exemples: “Lo más bochornoso fue la actitud de CiU. (...) Desde que salieron del poder, 
los políticos convergentes juegan con fuego: esparcen con una mano radicalismo 
sobiranista, y tratan de disimularlo con su trayectoría històrica moderada (2007); Arturs 
Mas s’ha deixat “arrastrar por el calendario e impulso de los organizadores (de la 
manifestació), al tiempo acicates y criaturas de su indecisa estrategia” (2013). 

Pel que fa als tres diaris editats a Barcelona, s’allunyen clarament d’aquesta estructura 
narrativa. Ara bé, El Punt Avui també crea esporàdicament la imatge de polítics 
sobiranistes i independentistes incompetents, però en el seu cas per evidenciar que són 
incapaços d’aconseguir fer una consulta sobre la independència de Catalunya. Un 
exemple de 2014, en ple debat sobre la consulta del 9N: “En paral·lel a l’entusiasta 
mobilització ciutadana, la política no sembla estar a l’altura del moment, amb una 
reiteració de picabaralles partidistes i moviments tàctics en els principals partits que 
donen suport a la consulta”. 

8.2.4.14 Catalunya és una nació i té el dret a decidir? 

Davant la pregunta “Catalunya és una nació i té el dret a decidir?” trobem diversos tipus 
de respostes entre els diaris analitzats. De fet, hi ha diaris que no tenen la mateixa 
resposta per al dret a decidir i per a la concepció de Catalunya com a nació.93 De manera 
esquemàtica, el posicionament de cada mitjà de comunicació es pot representar de la 
següent manera (taula 27).94 

 

 

 

                                                
93 Des del punt de vista de la ciencia política, ser reconegut com a nació comporta diversos drets per 

a la comunitat que considera ser-ho. Guibernau (2013) exposa que ser considerat nació implica 
implícitament el dret a l’autogovern, cosa que pot derivar o no en la reclamació de la 
independència. Per això és interessant observar quins mitjans de comunicación defineixen 
Catalunya com a nació i quins no ho fan. 

94 La taula 27 i el que s’exposa en aquest apartat dels resultats complementa el que s’ha apuntat en 
apartats anteriors, en què s’han indicat múltiples aspectes sobre el tractament informatiu de 
cadascun dels diaris analitzats davant la realització d’una hipotètica consulta d’independència. 
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Taula 27. Consideració de Catalunya com a nació i atribució del dret a decidir 

  Nació Dret a decidir 

El País Ambigu/No es posiciona Ambigu/No es posiciona 

El Mundo No No 

ABC No No 

La Vanguardia Sí Ambigu/No es posiciona 

El Periódico Sí Ambigu/No es posiciona 

El Punt Avui Sí Sí 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Comencem posant l’atenció en El Mundo i ABC. Des de l’inici del període analitzat, 
l’any 2006, construeixen una narració que nega que els catalans tinguin el dret a decidir, 
però més enllà d’això, el que fan és alertar que els independentistes només el volen 
utilitzar per arribar a la independència. Argumenten que, tenint en compte que la 
independència és il·legal –la Constitució espanyola no la permet–, també ho és el dret a 
decidir dels catalans. Per aquest motiu, tots dos diaris critiquen amb duresa Artur Mas i 
l’independentisme quan impulsen la consulta del 9N de 2014 i les eleccions 
plebiscitàries del 27 de setembre de 2015. El discurs d’aquests dos diaris davant el dret 
a decidir/consulta inclou una escassa complexitat: s’han de rebutjar perquè queden fora 
de la Constitució espanyola i, per tant, són il·legals. 

En la mateixa línia, tots dos diaris rebutgen que Catalunya sigui considerada una nació. 
Dos exemples d’ABC: l’endemà de la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut, el titular principal de la portada és per emfasitzar que “La Constitución no 
conoce otra nación que la espanyola” (2010). I el mateix dia qualifica de “empecinada 
excusa” el lema de la manifestació contra la sentència del Tribunal, que és “Som una 
nació. Nosaltres decidim”. De la seva banda, El Mundo compara el fet que Catalunya 
sigui una nació amb quelcom d’irreal: “la Generalitat mantiene la ficción de que 
Cataluña es una nación con derecho a una política exterior autónoma” (2006). També 
alerta que considerar Catalunya com a nació seria el primer pas per acabar amb la 
sobirania del conjunt d’Espanya. A més, argumenta que si el preàmbul de l’Estatut 
considera Catalunya com una nació només és per l’interès del president del govern 
espanyol José L. Rodríguez Zapatero de mantenir-se en el poder, ja que necessita el 
suport de partits catalans com ERC i CiU. 

En quant a El País, La Vanguardia i El Periódico eviten focalitzar-se en el fons de la 
qüestió: si els catalans tenen o no el dret a decidir. En canvi, el que fan es centrar-se en 
un seguit d’aspectes polítics concrets, de caràcter tangible. En les manifestacions de 
2006, 2007, 2010 i 2012 construeixen una narració que gira al voltant de reivindicacions 
específiques –Estatut, infraestructures i finançament– i emfatitzen que la seva no 
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resolució és el que ha portat els catalans a plantejar-se el dret a decidir i a voler fer una 
consulta d’independència. Ho fan per reclamar una millora sobre aquestes 
reivindicacions i així aconseguir que no es plantegin opcions com el dret a decidir o la 
independència. D’altra banda, en la manifestació de 2013 i, sobretot, en les de 2014 i 
2015 El País, La Vanguardia i El Periódico se centren en un altre tipus d’aspectes 
concrets: la picabaralla política al voltant de la consulta del 9N de 2014 o si les 
eleccions de 2015 es poden considerar un plebiscit o no. Per tant, novament, eviten anar 
al fons de la qüestió: si els catalans tenen o no el dret a decidir. 

Tanmateix, la posició d’El País, La Vanguardia i El Periódico no és absolutament 
homogènia, sinó que hi ha diferències entre tots tres diaris, tant pel que fa al dret a 
decidir com a la consideració de Catalunya com a nació. Ens fixem primer en el dret a 
decidir i, més concretament, en la celebració d’una hipotètica consulta o referèndum 
independentista. 

Tot i que, com dèiem, cap d’aquests tres diaris entra amb claredat en el debat de si 
Catalunya té o no el dret a decidir, el que sí que fan La Vanguardia i El Periódico es 
demanar al govern català que en cas de celebrar-se una consulta, aquesta sigui pactada, 
una reclamació que El País no fa en cap cas. Aquí és important remarcar que no 
exigeixen de manera proactiva i amb rotunditat la celebració d’una consulta i que els 
catalans puguin decidir el seu futur, sinó que el que reclamen és que si aquesta consulta 
es fa, sigui pactada o, almenys, tolerada pel govern espanyol. En aquesta línia, en cap 
cas avalen una consulta unilateral i no especifiquen si la consulta pactada ha de ser 
vinculant.  

A més, tots dos diaris eviten fer bandera d’aquesta petició, ja que en la mostra 
analitzada apareix de manera molt residual. En concret, ho fa els anys 2013 i 2014 –no 
abans–, quan la demanda social d’una consulta ja s’ha consolidat. La Vanguardia, el 
2013, fa la següent proposta, que presenta certs elements d’ambiguitat: “Els 
representants de la voluntat popular, encapçalats pels presidents Rajoy i Mas, han de 
buscar vies per donar resposta a aquest repte mitjançant el diàleg amb altura de mires. 
Vies que hauran d’unir el respecte a les lleis i al principi democràtic”. També el 2013, 
El Periódico exposa que: “El president (Artur Mas) afronta ara el repte de, conjugant 
responsabilitat i determinació, complir la seva promesa de consultar els catalans sobre 
l’estatuts polític del país. Consulta que ja concita un majoritari suport social, però que 
ha de disfrutar també de totes les garanties legals. És a dir, ha de ser fruit d’un pacte, 
explícit o si més no tàcit, amb l’Estat”. 

Per contra, El País no fa aquesta proposta de consulta acordada. De fet, davant la 
consulta del 9N de 2014 i de les eleccions de 2015 presenta elements que indiquen una 
oposició a la celebració d’una hipotètica consulta o referèndum. Dos exemples: (1) 
interpreta la manifestació de 2014 –en què es reclama poder celebrar la consulta del 
9N– com un desafiament; (2) critica l’independentisme i Artur Mas per impulsar el 
Procés català de manera unilateral i il·legal. En aquest sentit, els desautoritza per voler 
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convertir les eleccions del 27 de setembre de 2015 en una consulta, ja que argumenta 
que jurídicament unes eleccions no poden esdevenir un plebiscit.  

Pel que fa a la consideració de Catalunya com a nació hi ha un diferència clara entre El 
País, La Vanguardia i El Periódico. En el cas dels dos diaris catalans afirmen que 
Catalunya sí que és una nació. Dos exemples: “Cataluña, vieja nación de Europa (así lo 
expresa el Estatut validado), merece respeto” (La Vanguardia, 2010); Milers de catalans 
“van sortir al carrer per expressar el seu gran malestar pel tracte rebut com a nació i per 
reclamar una altra forma de relació amb Espanya” (El Periódico, 2010). És a dir, 
aquests dos diaris qualifiquen Catalunya de nació, però no especifiquen si això dona el 
dret a decidir o de l’autodeterminació. 

L’altra cara de la moneda és El País que, de la mateixa manera que fa amb el dret a 
decidir, també evita posicionar-se sobre la consideració de Catalunya com a nació. 
D’una banda, fa com El Mundo i ABC i emfasitza que, segons la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut, només existeix la nació espanyola. Així, la portada de 
l’endemà de la sentència és: “La Constitución no conoce otra nación que la espanyola” 
(2010). Tanmateix, a la vegada –tot i que de manera esporàdica– El País remarca que el 
terme nació es pot utilitzar des d’una perspectiva cultural i també defensa les sobiranies 
compartides. Això s’observa en els següents casos, que fan referència a la sentència 
sobre l’Estatut: “la ‘nación’ catalana queda sin alcance jurídico, aunque considera 
legitimo el termino en el sentido ideológico, histórico o cultural” (2010); “con razón, 
uno de los votos particulares, el único progresista, tilda de decimonónico el enfoque del 
tribunal, como si la era de la globalización, las soberanías compartidas y la 
transformación de los viejos Estados-nación para nada afectase a España” (2010).  

Per últim, El Punt Avui presenta una narració prototípica en què Catalunya és una nació 
sobirana que té el dret a decidir, un dret que és inalienable i irrenunciable i que, per tant, 
s’ha d’exercir sí o sí a través d’una consulta. Aquesta narració la construeix amb 
rotunditat i de manera insistent al llarg de tot el període analitzat (2006-2015). En són 
exemple expressions presents tant en notícies com en editorials: “Cal fer sentir la veu de 
tots aquells que diuen que, amb preàmbul o sense, Catalunya se sent una nació, que té 
dret a decidir i que no es cansarà de reclamar els seus drets” (2006); “tenim el dret a 
decidir” (2007); “Els catalans, convocats a defensar la nació i el seu dret a decidir” 
(2010); “Som una nació” (2010); “El clam massiu pel dret a decidir i la independència 
no afluixa” (2014).  

Tot i que aquest diari, en els seus editorials, es mostra disposat a negociar i pactar com 
portar a terme una consulta, aquesta negociació és un element secundari ja que allò 
rellevant és la necessitat de celebrar la consulta. Així, les crides de múltiples 
personatges reclamant l’exercici del dret a decidir i la celebració d’una consulta són una 
constant. També ho són expressions que vinculen el dret a decidir a elements positius 
com ara la “llibertat”. En aquest sentit, el 2012 El Punt Avui incorpora a la portada un 
avantítol amb un marcat caràcter editorial: “Catalunya vol viure en llibertat”. Hi apareix 
de manera gairebé diària fins al 2015, límit del període analitzat en aquesta recerca. 
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Tot això contrasta amb la resta de diaris de la mostra, que tendeixen a vincular el dret a 
decidir i sobretot una hipotètica consulta a aspectes negatius com ara: (1) la divisió i 
polarització social (això ho trobem a El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia i El 
Periódico); (2) el fet de de ser un desafiament que posa en perill Espanya i el seu estat 
de dret (El Mundo i ABC), i (3) el fet de ser un desafiament o repte –segons el cas– per 
al sistema polític vigent (El País, La Vanguardia i El Periódico). 

8.2.4.15 Els diaris reclamen diàleg i pacte amb l’objectiu d’encaixar 
millor Catalunya dins Espanya 

La següent estructura narrativa respon a aquest esquema: els diaris, per mitjà dels seus 
editorials i assumint el rol de Proponent de contracte, reclamen diàleg i pacte amb 
l’objectiu d’encaixar millor Catalunya dins Espanya. Per tant, és una estructura que no 
té la independència com a objectiu final, sinó l’augment de l’autogovern de Catalunya 
dins l’Estat espanyol, un augment de l’autogovern que no es detalla fins on hauria 
d’arribar. D’altra banda, els Destinataris de contracte d’aquestes peticions són 
personatges polítics insititucionalitzats, tant ubicats a Barcelona com a Madrid, i entre 
els quals destaquen el govern català, el govern espanyol, Artur Mas i Mariano Rajoy. En 
canvi, entre els Destinataris de contracte d’aquesta petició de diàleg i pacte no 
apareixen ni els manifestants ni les entitats civils impulsores del Procés català, ni 
tampoc els ciutadans en el seu conjunt. En la mateixa línia, els diaris no especifiquen 
quin paper haurien de jugar els ciutadans un cop assolit un hipotètic pacte, és a dir, si 
l’haurien de validar o no a través d’una consulta o referèndum. Sigui com sigui, en 
moltes ocasions els diaris no especifiquen qui és el Destinatari de contracte de les seves 
propostes de diàleg i pacte. 

Aquesta estructura narrativa que acabem d’exposar apareix clarament definida en tres 
dels diaris de la mostra: La Vanguardia, El Periódico i El País.95 Tots tres diaris la 
repeteixen al llarg de tot el període analitzat (2006-2015), tot i que ho fan més 
intensament a partir de 2012, quan es produeix la primera manifestació clarament 
independentista. Alguns exemples que permeten observar aquesta estructura narrativa i 
que inclouen conceptes com diàleg, pacte i consens són els següents: 

• El País, el 2010, després de la sentencia de l’Estatut: “lo urgente es rehacer un 
consenso desde el que reparar el destrozo provocado entre todos”. 

• El País, 2015: “Hay que abrir paso al diálogo, a la reforma de la Constitución y al 
federalismo”. 

• La Vanguardia, 2012: reclama als polítics “trobar les sortides als problemes que 
afecten a la ciutadania. (...) “Encastellar-se en una visió estreta de la Constitució per 
desvirtuar el clamor català seria donar encara més raons per a la independència”. 

                                                
95 De fet, elements d’aquesta estructura narrativa ja han aparegut en l’exposició de les accions i 

objectius de personatges com Artur Mas, Mariano Rajoy i el govern espanyol. 
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• La Vanguardia, el 2014, dirigint-se al govern espanyol: “Una movilización cívica 
de tal calibre merece todo el respeto y debiera ser correspondida con una verdadera 
voluntad de diálogo. (...) Hay que ensanchar la comprensión política de la realidad, 
ante la cual siempre es mejor no ponerse de espaldas”.  

• El Periódico, 2012: “L’encaix de Catalunya en l’entramat polític i institucional 
espanyol és un assumpte històricament no resolt. I no ho estarà mentre més enllà de 
l’Ebre no s’entengui que Catalunya vol sentir-se respectada en la mateixa mesura 
que aspira (…) a participar de veritat en el pilotatge d’Espanya. Sense privilegis, 
però sense injustícies ni greuges. Aquest ha de ser el marc dels passos que ara han 
de fer Artur Mas i Mariano Rajoy”.  

• El Periódico, 2015: “L’única solució viable a partir del dia 28 és la mateixa que 
aquests últims tres any: el diàleg i el pacte. Ningú pot prescindir de ningú”.  

A banda d’això, es oportú destacar quatre diferències existents en aquest àmbit entre El 
País, La Vanguardia i El Periódico. La primera és que El País és l’únic que especifica –
i ho fa diverses ocasions– quin ha de ser l’encaix de Catalunya dins Espanya, que ha de 
ser de tipus federal. En aquest sentit, planteja una solució per al conjunt d’Espanya: “El 
modelo autonómico ha dado a España la mayor etapa de prosperidad nunca conocida, 
però nada es intocable y son muhas las voces que defienden seguir profundizando en un 
modelo de corte más federal” (El País, 2012). En canvi, La Vanguardia i El Periódico 
no concreten quin ha de ser l’encaix de Catalunya i, per tant, deixen la porta oberta a 
d’altres alternatives que puguin passar per una solució feta a mida per a Catalunya. 

La segona és que La Vanguardia i El Periódico emfatitzen constantment –cosa que no 
fa El País– la necessitat que la classe política i els governs escoltin les reclamacions 
dels manifestants i, en general, d’una bona part dels catalans. Dos exemples: La 
Vanguardia, després de la manifestació de 2010, exposa que “la corriente principal de 
Catalunya se ha expresado con rotundidad. Escúchenla”, i El Periódico, arran de la 
manifestació de 2007, aconsella que “farien bé els responsables polítics de l’Estat i de 
Catalunya de treure conclusions del clamor de les més de 200.000 persones que ahir van 
sortir al carrer”.  

La tercera diferència la trobem al voltant d’un possible pacte fiscal. La Vanguardia i El 
Periódico reclamen en múltiples ocasions –ja des dels 2006 i 2007– la millora del 
finançament de Catalunya. El País no ho fa amb certa claredat fins al 2013, quan 
l’objectiu de la independència ja ha irromput en l’escenari polític català. De fet, l’any 
anterior demana que les peticions catalanes en matèria de finançament es posposin ja 
que en el context de crisi econòmica allò prioritari és sanejar l’economia del conjunt de 
les comunitats autònomes i garantir que cap faci fallida: “el aplazamiento temporal de 
reivindicacions sobre el sistema de financiación –como el pacto fiscal catalán– cuya 
formulación puede ser legítima, pero cuya inconveniencia coyuntural es incontestable” 
(2012). 
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I la quarta diferència és la que ja hem vist anteriorment:96 La Vanguardia i El Periódico 
també reclamen diàleg amb l’objectiu que el govern català pugui pactar una consulta 
sobre el futur polític de Catalunya. En canvi, El País no fa aquesta proposta.  

Quant a El Punt Avui, en aquest àmbit presenta una estructura narrativa pròpia. De la 
mateixa manera que ho feien La Vanguardia, El Periódico i El País, El Punt Avui 
també reclama diàleg i pacte per a resoldre la situació de Catalunya, però ho fa amb un 
objectiu diferent. No és per aconseguir encaixar millor Catalunya dins Espanya, sinó per 
altres propòsits que evolucionen al llarg del període analitzat. Són els següents: 
respectar l’Estatut aprovat pels catalans sense retallades, aconseguir el pacte fiscal, fer 
una consulta sobre la independència i aconseguir la independència. Per exemple, el 
2013 i en referència a una consulta, fa “una crida a la política, d’aquí, d’Espanya i del 
món, perquè es doni veu a les urnes a un poble que vol assolir la seva plena sobirania 
per decidir com i amb qui construir el seu futur”.  

A més, les peticions que El Punt Avui fa com a Proponent de contracte per tal de 
reclamar diàleg i pacte són quantitativament inferiors a les de La Vanguardia, El 
Periódico i El País. I és que, majoritàriament, el que fa aquest diari és fer propostes 
polítiques que obvien si cal negociar, dialogar i pactar per aconseguir-les. Com ja s’ha 
apunat anteriorment,97 El Punt Avui fixa uns objectius com si aquests fossin drets 
irrenunciables per als catalans i, per tant, ja ni tant sols planteja que s’hagin de negociar 
i pactar. Un exemple clar d’això és el dret a decidir. 

El Punt Avui construeix una estructura narrativa en què, en tot cas, si les propostes 
polítiques que es realitzen des de Catalunya s’han de negociar i pactar, és entre els 
partits i els polítics catalans, però no amb el poder central espanyol. Un exemple d’això 
vinculat a la manifestació de 2007: “L’exigència de més autogovern i millors serveis és 
sobre la taula (…). Els nacionalistes, independentistes i catalanistes que fa anys que 
sumen majoria al Parlament de Catalunya, i que en tantes ocasions han estat i són claus 
al Congrés dels Diputats, haurien d’actuar en conseqüència. Ahir al carrer es va dibuixar 
una majoria clara, disposada a reaccionar quan cal. La gent empeny, ara correspon als 
polítics donar una resposta a l’exigència ciutadana”.  

Seguint en aquesta línia, El Punt Avui és l’únic dels diaris analitzats que, davant 
situacions que considera il·legítimes i perjudicials per a Catalunya, fa crides a la 
desobediència. El cas més evident és amb la sentència de l’Estatut, que considera “tota 
una declaració de guerra que només es pot combatre amb la desobediència” (2010). 

Finalment, El Mundo i ABC comparteixen un mateix patró narratiu que, a la vegada, és 
antagònic al que hem vist a El País, La Vanguardia i El Periódico. No només no 
proposen el diàleg i el pacte com a via de solució al conflicte català, sinó que rebutgen 

                                                
96 Vegeu l’apartat 8.2.4.14. 
97 Ibid. 
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de manera explícita aquest diàleg i la possibilitat de pacte. En canvi, el que exigeixen 
com a Proponents de contracte és aplicar la llei i la Constitució espanyola98 i que es 
deneguin les demandes que arriben des de Catalunya –Estatut, pacte fiscal, consulta i 
independència–, que són presentades com un desafiament i una provocació. L’objectiu 
és salvaguardar el model d’estat vigent. Aquesta estructura narrativa queda clarament 
definida en exemples com els següents: 

• El Mundo, 2012: “Está la virtud de no dar, que es lo que tiene que hacer Rajoy, al 
que Mas le está demandando que le sumnistre más dinero para poder utilitzarlo para 
cortar todos los lazos con España”. 

• El Mundo, 2012: el govern espanyol “debe permanecer firme, ya que una hipotética 
cesión en esta materia sería considerada com un paso decisivo hacia la 
independencia”.  

• El Mundo, 2013: que es reformi la Constitució “para fortalecer el Estado y no para 
debilitarlo”. 

• El Mundo, 2013: “firmeza para acabar con la impunidad con la que actúan Artur 
Mas y sus cómplices separatistas”. 

• ABC, 2012: “Frente al desafío, Constitución”. 
• ABC, 2012: davant el Procés català, es proposa una “defensa constitucional de 

España” i es recorden els instruments legals que l’Estat espanyol ja té per aturar-lo, 
com ara la “suspensión constitucional de competencias”. 

• ABC, 2013: la solució al Procés català no passa per “ofertas de encaje territorial o 
per “absurdos emplazamientos a Artur Mas para que se avenga a dialogar”. 

• ABC, 2014: “Si el nacionalismo catalán lleva a España al borde del precipicio, hay 
que reaccionar en legítima defensa. (...) El Gobierno central –quien quiera que 
fuese su presidente– no podrá tolerarlo, porque la culminación de este proceso 
separatista supondría el fin del Estado democrático y de Derecho de España”. 

A ABC s’hi localitza un matís a aquesta estructura narrativa. En un editorial de 2014 i 
amb la consulta del 9N a tocar proposa al govern espanyol un cert reconeixement –que 
no concreta fins on ha d’arribar– de les singularitats històriques i culturals de Catalunya: 
“El Gobierno puede hacer más par difundir un discurso que recupere para la cultura del 
pacto y la convivencia a aquellos catalanes seducidos por la euforia separatista de estos 
meses (…) Un discurso que no debe pemiar al nacionalsimo –insaciable, egoísta y 
desleal– pero sí demostrar que se es consciente de las singularidades históricas y 
culturales del pueblo catalán”. 

 

                                                
98 Aquesta estructura narrativa d’El Mundo i ABC ja s’ha apuntat en l’exposició de les accions i 

objectius de Mariano Rajoy i el govern espanyol en el rol de Destinatari de contracte. 
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8.2.4.16 Els diaris fan una crida a votar en les eleccions del 27S de 
2015 

Un moment clau del Procés català i que té un elevat impacte en una de les 
manifestacions analitzades –la de l’11 de setembre de 2015– són les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 27 de setembre d’aquell mateix any. I és que van ser 
plantejades pels partits polítics independentistes i les entitats sobiranistes (Junts pel Sí, 
la CUP, ANC i Òmnium Cultural) com un plebiscit sobre la independència.99 La 
proximitat temporal entre tots dos esdeveniments permet que en la mostra d’aquesta 
investigació s’hi observi quin és el posicionament de cada diari no només davant 
aquestes eleccions, sinó també davant una possible independència de Catalunya. 

Per detectar aquest posicionament ens hem fixat en un aspecte concret: la crida a anar a 
votar que fan els diaris en els seus editorials assumint el rol de Proponent de contracte. 
Específicament, ens hem centrat en dos elements: qui és el Destinatari de contracte 
d’aquesta crida i quin és l’objectiu a aconseguir que fixa cada diari (taula 28). 

Taula 28. Crida a votar dels diversos diaris en les eleccions de 2015 

Proponent de contracte Destinatari de contracte Objectiu 

El País Votants no independentistes 
Evitar que les eleccions siguin 
llegides en clau plebiscitària 

El Mundo Votants no independentistes Aturar el projecte independentista 

ABC Votants no independentistes Aturar el projecte independentista 

La Vanguardia Tots els votants, però emfasitza els 
de perfil no independentista 

No s’especifica 

El Periódico  Votants no independentistes No s’especifica 

El Punt Avui 
Tots els votants, però emfasitza els 
de perfil independentista 

Aconseguir la independència 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Hi ha quatre diaris que comparteixen el mateix Destinatari de contracte: els tres editats 
a Madrid i El Periódico. Tots quatre mitjans reclamen als votants no independentistes 
que acudeixin a les urnes a votar i, en canvi, no citen de manera específica als 
independentistes. En el que sí que difereixen aquests quatre diaris és en l’objectiu que 
persegueixen amb la seva proposta. D’una banda, El Mundo i ABC fixen com a objectiu 
aturar el projecte independentista. Pel que fa a El País l’objectiu és que el vot dels no 
independentistes eviti que les eleccions puguin ser considerades com a plebiscitàries. I, 

                                                
99 Vegeu l’apartat 6.4 i, més concretament, el subapartat e) Eleccions plebiscitàries de l’any 2015. 
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finalment, El Periódico no especifica quin és l’objectiu de la seva crida. Aquests 
posicionaments s’evidencien en els exemples següents: 

• El País: “para que se imponga esta sensata lectura del envite, se precisa un grado de 
participación también reforzado. Si solo votan los conjurados en pro de la ruptura, 
esta contará con las mejores bazas propagandística en el futuro”. 

• El Mundo: “Hay millones de catalanes que no quieren la independencia ni un líder 
como Mas, pero no son tan ruidosos como los independentistas. Para frenar la 
locura secessionista, es necesario que es mayoría acuda a las urnas”; “Los partidos 
que defienden la unidad de Espana deben aprovechar esta campaña para movilizar a 
la Cataluña silenciosa y desmontar la demagogia de Mas y los suyos. (...) Ha 
llegado la hora de cambiar de actitud y luchar contra el secesionismo con la misma 
energía y disposición con la que ellos defienden sus objetivos”. 

• ABC: “La certeza de que la independencia de Cataluña es inviable no debe disuadir 
a los catalanes no nacionalistas de acudir a las urnas. (...) El voto secreto es su 
herramienta para decir basta a una dinámica que, si no se corrige, conducirá a 
Cataluña a su quiebra antes que a la de España”; “Más que nunca, es imprescindible 
la movilización en las urnas de quienes no quieren planes disparatados para su 
futuro y su bolsillo”. 

• El Periódico: “El risc és que, davant la hipermobilització del vot independentista, 
els catalans fastiguejats amb el Procés sobiranista i preocupats pels problemes 
quotidians es quedin a casa el 27S. Si, segons els sondejos prop de la meitat de 
Catalunya es proposa trencar amb Espanya, l’altra meitat no hauria de quedar-se 
indiferent”. 

D’altra banda, hi ha dos diaris que fixen un Destinatari de contracte diferent en les 
seves crides a anar a votar. Són La Vanguardia i El Punt Avui. Tots dos es dirigeixen al 
conjunt de votants catalans, però ho fan amb matisos oposats. Així, La Vanguardia 
emfasitza un perfil de votant que, sociològicament parlant, és més proper al no 
independentista. En canvi, El Punt Avui emfasitza un perfil de votant independentista. 
Pel que fa a l’objectiu que fixa cadascun d’aquest diaris, El Punt Avui deixa clar que la 
seva crida està destinada a aconseguir la independència, mentre que La Vanguardia no 
l’especifica. Vegem-ho en aquests exemples: 

• La Vanguardia: “La condición extraordinaria de estas elecciones propicia una 
apelación extraordinaria al compromiso democrático de los votantes. (…). Del 
veredicto de las urnas en el 27-S depende (...) la posibilidad de que en fechas no 
muy lejanas los gobernantes de Catalunya traten de materializar la separación de 
España”; “Las bolsas de indecisos, por una parte, y los cinturones industriales de 
las grandes ciudades, por otra, se han convertido en un caladero codiciado (...). 
Cada uno de los votos catalanes importa (…). Y por eso seguiremos apelando 
durante la campaña a la responsabilidad democrática de todos los catalanes. Porque 
es mucho lo que está en juego”. 
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• El Punt Avui: “La demostració feta al carrer és hora que tingui la demostració a les 
urnes, i per això el dia 27 hi ha convocades eleccions al Parlament. Perquè aquesta 
veu que es fa sentir amb potència i amb perseverança pugui transformar-se en la 
majoria suficient per poder obrir la via política que vehiculi aquesta centralitat 
social cap a la construcció del nou estat català”. 

Per acabar, indicar que dels sis diaris analitzats, quatre d’ells –El País, El Mundo, ABC i 
El Periódico– neguen que aquestes eleccions puguin ser considerades un plebiscit, que 
és qualificat de “fals”. Per contra, a El Punt Avui sí que es dona un caràcter plebiscitari 
als comicis. Pel que fa a La Vanguardia no entra en aquest debat, tot i que sí que 
considera que són unes eleccions amb una “condición extraordinaria” (2015). 

8.2.5 Fases de la narració 
A partir dels rols narratius, de les accions desenvolupades i dels objectius fixats es 
genera una estructura narrativa ubicada en una determinada fase narrativa. En aquest 
sentit, tal com s’ha apuntat en la descripció metodològica de la investigació,100 les 
quatre fases que es contemplen són les de contracte, execució, competència i sanció. 
Així, s’ha registrat en quina fase de la narració se situa, de manera dominant, cadascuna 
de les unitats o peces analitzades dels diaris de la mostra (taula 29). És a dir, tot i que en 
una peça s’hi pot detectar la presència de diverses fases narratives, només s’ha registrat 
aquella preponderant. 

Anteriorment, en l’exposició dels resultats de la presència de rols narratius (taula 4), 
s’ha constatat un patró diferent per a dos grups de diaris: els editats a Madrid i els 
editats a Barcelona. Doncs bé, pel que a les fases de narració –tot i que també s’han 
observat alguns resultats en aquesta línia, que es detallaran al final d’aquest apartat– els 
grups de diaris que s’han detectat són uns altres (taula 29). D’una banda, un grup format 
per La Vanguardia, El Periódico i El País, i d’una altra un integrat per El Mundo, ABC i 
El Punt Avui. Per tant, en aquesta ocasió els dos grups no estan definits per la ciutat des 
d’on s’edita el diari. Vegem, a continuació, els principals elements que donen forma a 
aquests dos grups. 

 

                                                
100 Vegeu l’apartat 7.2.3.3. 
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Taula 29. Fase de narració dominant en cadascun dels diaris 

  EL PAÍS EL MUNDO ABC LA VANGUARDIA EL PERIÓDICO EL PUNT AVUI 

Contracte 46,67% 28,00% 23,88% 35,00% 46,43% 37,93% 

Competència 17,78% 8,00% 10,45% 26,67% 28,57% 12,93% 

Execució 11,11% 24,00% 25,37% 23,33% 10,71% 7,76% 

Sanció 24,44% 40,00% 40,30% 15,00% 14,29% 41,38% 

TOTAL 100% 100,00% 100,00% 100,0% 100,0% 100,0% 

En gris, la fase més present en cada diari. Font i autor: elaboració pròpia.  
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Comencem per la fase de contracte, que implica encàrrec de missions i realització de 
propostes (taula 29 i gràfic 32). És la preponderant a El País (46,67%), El Periódico 
(46,43%) i La Vanguardia (35%), en què ocupa la primera posició. També destaca a El 
Punt Avui (37,93%), però en aquest cas se situa en segona posició, la mateixa que a El 
Mundo, però amb un percentatge menor (28%). A ABC queda en un 23,88%. 

Gràfic 32. Presència de la fase de contracte 

Font i autor: elaboració pròpia. 

A El Punt Avui, ABC i El Mundo la fase més recurrent és una altra: la de sanció (taula 
29 i gràfic 33). Els percentatges d’aquesta fase que presenten aquests tres diaris són, 
respectivament: 41,38%, 40,30% i 40%. A l’altre grup de mitjans, els nivells de fase de 
sanció són força menors, sobretot a La Vanguardia (15%) i El Periódico (14,29%), 
mentre que El País (24,44%) se situa en un punt intermedi. 

Gràfic 33. Presència de la fase de sanció 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Pel que fa a la fase d’execució, aquesta té un paper inferior a les dues acabades de 
detallar –contracte i sanció– en tots les sis diaris de la mostra (taula 29 i gràfic 34). De 
fet, en tots ells ocupa la tercera o quarta posició d’entre les diverses fases, amb els 
següents percentatges: El Mundo, 24%; La Vanguardia, 23,33%; El País, 11,11%; El 
Periódico, 10,71%, i El Punt Avui, 7,67%. L’excepció és l’ABC, on la fase d’execució 
ocupa la segona posició amb un percentatge del 25,37%.  

Gràfic 34. Presència de la fase d’execució 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Finalment, la fase de competència (taula 29 i gràfic 35) destaca especialment a El 
Periódico (28,57%) i La Vanguardia (26,67%), on ocupa la segona posició, però també 
a El País (17,78%). En els altres tres diaris té una presència inferior: El Punt Avui 
(12,93%), ABC (10,45%) i El Mundo (8%). De fet, és interessant observar com la fase 
de competència és més present que la d’execució en quatre dels sis mitjans (les 
excepcions són ABC i El Mundo). Això indica que, en general, en les narracions que es 
creen sobre el Procés català s’està més en el procés d’adquirir unes determinades 
competències o aptituds que no pas en l’execució d’una missió, com podria ser la 
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Catalunya dins Espanya. 
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Gràfic 35. Presència de la fase de competència 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Com dèiem anteriorment, a partir d’aquests resultats s’observen dos grups de diaris 
diferenciats. Un està format per La Vanguardia, El Periódico i El País, que 
comparteixen xifres similars en els fases de contracte i competència. I l’altre és el 
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la fase de sanció és clarament superior entre els diaris de Madrid: 24,44% a El País i 
40% a El Mundo i ABC. Per contra, La Vanguardia i El Periódico no passen del 15% i 
únicament El Punt Avui arriba al nivell dels diaris de Madrid amb un 41,38% de fase de 
sanció. 

Per últim, (3) en l’assignació de rols narratius també s’ha posat de relleu una major 
recurrència del rol de Subjecte d’acció en els diaris de Barcelona, però en aquest cas, 
aquesta realitat no és comparable als resultats de les fases de narració. El motiu és que 
en les fases de narració es distingeix entre la fase d’execució i la de competència i, en 
canvi, en l’assignació de rols narratius no es fa aquesta distinció i, per tant, els Subjectes 
d’acció detectats no s’han assignat a una fase concreta.  

8.2.6 Narracions prototípiques 
En aquest punt s’exposen les narracions prototípiques dels sis diaris analitzats, que –tal 
com s’ha exposat en la metodologia de la recerca–101 són els marcs narratius genèrics 
que representen les estructures narratives més recurrents d’aquests mitjans. Tot i que la 
mostra inclou sis diaris, la xifra de narracions prototípiques es redueix a quatre, ja que 
hi ha diaris diaris que presenten la mateixa. Així, les que s’exposen són: 1. El País; 2. El 
Mundo i ABC; 3. La Vanguardia i El Periódico; 4. El Punt Avui. 

8.2.6.1 Narració prototípica de El País 

El País construeix una narració prototípica en què tant personatges sobiranistes com no 
sobiranistes assumeixen el rol de Proponent de Contracte i fan propostes a un 
Destinatari de Contracte clarament no sobiranista. Així, la solució al procés català ha 
de venir, majoritàriament, de personatges no sobiranistes. Entre els personatges que fan 
de Proponent de Contracte destaquen Artur Mas i els manifestants, que demanen –al 
llarg dels anys– aspectes com respecte per l’Estatut, un pacte fiscal, una consulta o la 
independència. Aquestes reclamacions les reben Mariano Rajoy i el govern espanyol, 
que les rebutgen. 

Els personatges que executen les missions –és a dir, els Subjectes d’acció– són 
clarament sobiranistes i hi destaquen Artur Mas, el govern català i l’independentisme. 
Precisament, l’independentisme fa accions majoritàriament negatives com ara actuar 
contra la legalitat i apoderar-se de la Diada, i ho fa per aconseguir l’objectiu de la 
independència. Les accions negatives d’aquests personatges perjudiquen al conjunt de 
Catalunya, ja que el desafiament independentista divideix a la societat catalana. 

Ara bé, Catalunya també és perjudicada per personatges no sobiranistes, principalment 
pel govern espanyol, el PP i el Tribunal Constitucional. Fan accions com recentralitzar 

                                                
101 Vegeu l’apartat 7.2.3.4. 
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l’Estat espanyol i retallar l’Estatut, cosa que, de retruc, fa que es radicalitzin els 
posicionaments polítics tant a Catalunya com a la resta d’Espanya. 

En la narració prototípica de El País també hi apareixen, tot i que de manera secundària, 
els següents elements: l’independentisme és minoritari i no representa a la majoria dels 
catalans; l’independentisme desafia al sistema polític espanyol; el procés català ha estat 
impulsat, conjuntament, per una part dels ciutadans i dels polítics catalans. 

En quant a les sancions, ens centrem en les crítiques, que són clarament majoritàries. 
Per norma general, un Sancionador crític no sobiranista desacredita a un Sancionat 
criticat que sí que és sobiranista. Justament, El País destaca pel fet d’assumir el rol 
narratiu de Sancionador crític en els seus editorials. Sobretot desacredita a Artur Mas i 
a l’independentisme: a Mas per impulsar el projecte independentista i intentar desviar la 
atenció de les retallades socials que està fent, i a l’independentisme per promoure la 
il·legalitat i per incompetència política. També critica al govern espanyol i Mariano 
Rajoy pel seu immobilisme, falta de diàleg i la seva política centralista. A més, carrega 
contra el Tribunal Constitucional perquè la sentència de l’Estatut és ambigua i això pot 
alimentar conflictes polítics futurs. L’única sanció aprovatòria destacada és la que es fa 
als manifestants, aplaudits en totes les manifestacions per la seva capacitat de 
mobilització i civisme. En canvi, s’evita aprovar els seus objectius. 

A la vegada, El País apareix com un Proponent de Contracte que reclama diàleg i 
consens amb l’objectiu d’encaixar millor Catalunya dins Espanya a través d’una 
reforma de l’estat de tipus federal. Aquestes demandes les dirigeix tant a personatges 
vinculats al poder català com espanyol, entre els que destaquen Mariano Rajoy i Artur 
Mas. En canvi, no les dirigeix ni als manifestants ni a les entitats civils impulsores del 
Procés català ni tampoc als ciutadans, en el seu conjunt. Tampoc defineix quin seria el 
seu paper un cop assolit un hipotètic pacte: si l’haurien de validar o no a través d’una 
consulta o referèndum. 

En aquesta narració prototípica, El País es mostra ambigu/no es posiciona davant el fet 
de considerar Catalunya com a nació i d’atribuir-li el dret a decidir. 

8.2.6.2 Narració prototípica de El Mundo i ABC 

Les narracions prototípiques de El Mundo i ABC es presenten conjuntament per la seva 
elevada similitud. Com ja passava a El País, en aquests dos diaris personatges tant 
sobiranistes com no sobiranistes assumeixen el rol de Proponent de contracte i fan 
propostes a un Destinatari de Contracte clarament no sobiranista. Així, la solució al 
procés català queda, majoritàriament, en mans de personatges no sobiranistes.  

Un aspecte genuí d’El Mundo i ABC i altament significatiu és que els personatges 
catalanistes i sobiranistes que fan de Proponent de contracte tenen un denominador 
comú: desafien i amenacen Espanya i l’estat de dret espanyol –que fan de Destinatari de 
contracte– amb l’objectiu d’aconseguir la independència de Catalunya i destruir 
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Espanya. En concret, són personatges com l’independentisme, el sobiranisme, el 
nacionalisme català, els manifestants, Artur Mas, José Montilla i el govern català. De 
fet, en aquests dos diaris els personatges sobiranistes no només desafien i amenacen 
Espanya, sinó que com a Subjectes d’acció i amb l’objectiu d’aconseguir la 
independència de Catalunya ja estan executant accions que perjudiquen Espanya. Així, 
en tots dos diaris l’independentisme, el nacionalisme i Artur Mas ataquen la legalitat 
espanyola.  

Tot plegat fa que en aquesta narrativa Espanya es vegi obligada a respondre –en 
legítima defensa– als desafiaments i amenaces sobiranistes. No fer-ho suposaria la fi de 
la pròpia Espanya i del seu estat de dret. Precisament, per acabar de donar forma a 
aquesta narrativa tant El Mundo com ABC utilitzen els seus editorials per assumir el rol 
de Proponent de contracte i fer crides constants a actuar contra el Procés català. Són 
crides dirigides sobretot al govern espanyol, a Mariano Rajoy i a José L. Rodríguez 
Zapatero. Els reclamen que rebutgin el diàleg i la possibilitat d’un pacte per trobar una 
solució al conflicte català i, en canvi, els exigeixen fermesa i aplicar la llei i la 
Constitució espanyola. També els insisteixen que deneguin les demandes que arriben 
des de Catalunya (Estatut, pacte fiscal, consulta i independència) ja que l’objectiu ha de 
ser salvaguardar el model d’estat vigent. Tot plegat evidencia que en la narració 
prototípica de El Mundo i ABC Catalunya no és una nació i tampoc té el dret a decidir. 

Més enllà d’això, en aquests dos diaris la majoria dels personatges ja citats 
(l’independentisme, el sobiranisme, el nacionalisme català, els manifestants, Artur Mas 
i el govern català) no només perjudiquen Espanya, sinó també Catalunya, ja que 
manipulen i divideixen la societat catalana. A El Mundo, a més, el nacionalisme català 
fa un seguit d’accions negatives que fan que Catalunya acabi “encadenada”, i ABC 
destaca que el fet que Artur Mas destini diners al projecte independentista malmet les 
necessitats bàsiques dels catalans. Precisament, en tots dos diaris tant Artur Mas com el 
nacionalisme català fan l’acció recurrent de practicar el victimisme en benefici propi 
amb l’objectiu d’amagar les seves mancances. 

D’altra banda, El Mundo i ABC també construeixen una narració prototípica en què no 
són els ciutadans els que han creat el procés català, sinó que és obra del nacionalisme 
català i d’Artur Mas. Ara bé, tots dos mitjans recalquen que l’objectiu d’aconseguir la 
independència no el va fixar Artur Mas, sinó el moviment independentista ciutadà. Mas 
s’ha convertit a l’independentisme perquè el moviment que ell mateix havia creat l’ha 
sobrepassat i aquesta ha estat l’única opció per no perdre el poder polític de Catalunya. 
Per tant, se’l dibuixa com un personatge que actua buscant el benefici propi. A la 
vegada, El Mundo i ABC presenten a Artur Mas i altres polítics catalans com uns 
incompetents pel fet d’haver perdut el control del procés català. En aquest grup hi 
inclouen Josep A. Duran i Lleida, José Montilla i el PSC, però també els partits i 
polítics espanyols que han donat suport a l’Estatut, com el PSOE i José L. Rodríguez 
Zapatero. 
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En quant a les sancions, ens centrem en les crítiques, que són les majoritàries. Per 
norma general –com a El País– un Sancionador crític no sobiranista desacredita a un 
Sancionat criticat que sí que és sobiranista. El rol de Sancionador crític l’assumeixen 
personatges com el govern espanyol, Mariano Rajoy, els jutges conservadors del 
Tribunal Constitucional, Mario Vargas Llosa i els mateixos diaris El Mundo i ABC. En 
concret, carreguen contra Artur Mas, el nacionalisme català, l’independentisme o els 
manifestants. Mas, per exemple, és criticat per mentider, manipulador, victimista i per 
impulsar la independència. 

A més, El Mundo i ABC també desacrediten Mariano Rajoy i el seu govern per donar 
una resposta tèbia i poc contundent davant el desafiament que planteja 
l’independentisme i Artur Mas. De la mateixa manera, també critiquen al govern 
espanyol de José L. Rodríguez Zapatero per haver promès donar suport a l’Estatut que 
sortís del Parlament de Catalunya. 

Més enllà d’aquest narració prototípica comuna d’El Mundo i ABC, ambdós diaris 
presenten tres diferències destacades. La primera: El Mundo construeix una narració en 
què l’independentisme és clarament minoritari a Catalunya, on existeix una Catalunya 
real no independentista que es manté en silenci. A ABC també hi ha exemples d’aquesta 
narració, però de manera força menys recurrent. La segona: a El Mundo s’hi aproven els 
manifestants –com succeïa a El País– per la seva capacitat de mobilització i civisme, 
però no pels seus objectius. ABC, en canvi, no inclou aquesta aprovació dels 
manifestants. 

I la tercera diferència: a El Mundo l’acció que fa el Tribunal Constitucional quan emet 
la sentència de l’Estatut és una acció beneficiosa per a l’Estatut, ja que salva bona part 
del seu contingut amb l’objectiu d’encaixar-lo dins la Constitució. En canvi, tot i que 
ABC també inclou aquesta acció, també n’incorpora una altra en què el Tribunal 
Constitucional fa l’acció de donar un “varapalo” a l’Estatut, que esdevé un “juguete 
roto”. Sigui com sigui, en tots dos diaris es critica la sentència de l’Estatut per quedar-se 
curta i haver salvat múltiples articles que haurien d’haver estat declarats 
inconstitucionals. Són unes crítiques que realitzen diversos personatges, però també els 
mateixos diaris per mitjà dels seus editorials. 

8.2.6.3 Narració prototípica de La Vanguardia i El Periódico de 
Catalunya 

Les narracions prototípiques de La Vanguardia i El Periódico es presenten 
conjuntament perquè responen a un esquema molt similar. En aquests dos diaris el rol 
de Proponent de contracte l’assumeixen personatges sobiranistes i no sobiranistes que 
fan propostes a un Destinatari de contracte que tant és sobiranista, com no sobiranista o 
ambigu. Per tant, la solució al procés català es reparteix entre personatges d’ideologies 
diverses. 
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Entre els Proponents de contracte destaquen Artur Mas i els manifestants, que fan el 
mateix tipus de demandes. Són unes demandes que beneficien a Catalunya i que 
evolucionen al llarg dels anys. Així, reclamen el pacte fiscal, estructures d’estat, una 
consulta o la independència. Mas també apareix com a Destinatari de contracte i ho fa 
per acceptar les peticions que li fan els manifestants i que acabem de citar. D’altra 
banda, en el rol narratiu de Destinataris de contracte també sobresurten Mariano Rajoy 
i el govern espanyol, que deneguen gairebé totes les peticions que arriben des de 
Catalunya i que són fetes pels manifestants, l’independentisme o Artur Mas.  

En aquest punt és rellevant destacar que a La Vanguardia i El Periódico personatges 
com l’independentisme, els manifestants i Artur Mas quan reclamen una consulta i la 
independència de Catalunya no estan desafiant Espanya, sinó que el que fan és plantejar 
un repte al sistema polític espanyol. De fet, en aquests dos diaris el personatge que 
apareix com un desafiador és el Tribunal Constitucional, ja que la seva sentència sobre 
l’Estatut s’interpreta com una provocació a Catalunya i al catalanisme. És una sentència 
que el conjunt de Catalunya rebutja. 

Aquests dos diaris construeixen una narració prototípica en què un seguit de personatges 
no sobiranistes i, a la vegada, vinculats al poder polític espanyol realitzen una sèrie 
d’accions que perjudiquen Catalunya i, més concretament, el seu Estatut, les seves 
infraestructures i el seu finançament. Es tracta, principalment, del govern espanyol, 
Mariano Rajoy, el PP, José L. Rodríguez Zapatero, el PSOE, el Tribunal Constitucional 
i Espanya. L’acció negativa d’aquests personatges –retallada de l’Estatut, 
recentralització de l’Estat espanyol, etc.– no només perjudica Catalunya, sinó que, a la 
vegada, beneficia a dos altres actors: el sobiranisme i l’independentisme, que no paren 
de créixer. Per tant, allò que fa que el Procés català evolucioni de la manera que ho fa és 
l’acció perjudicial que diversos personatges vinculats amb el poder polític espanyol 
realitzen sobre Catalunya. 

Precisament, davant la situació perjudicial que viu Catalunya, els manifestants –com a 
Subjecte d’acció– fan l’acció de manifestar-se, però més concretament de mostrar enuig 
i dir prou a la situació de malestar. L’objectiu d’aquestes accions varia en el temps: 
abans del 2012 és aconseguir més autogovern, reclamar el dret a decidir o denunciar la 
sentència de l’Estatut. En canvi, a partir del 2013 ja és la independència i fer una 
consulta sobre el futur polític de Catalunya. La Vanguardia i El Periódico emfasitzen 
que entre els manifestants hi ha més consens al voltant de la consulta que de la 
independència. 

Ara bé, a La Vanguardia i El Periódico no només personatges vinculats al poder polític 
espanyol perjudiquen Catalunya i els catalans, sinó que –tot i que en menor mesura– 
també hi ha personatges catalanistes, sobiranistes i independentistes que danyen 
Catalunya. Les accions que realitzen són fer una mala gestió del procés d’elaboració de 
l’Estatut o actuar sense unitat. Justament val la pena aturar-se en l’independentisme, ja 
que tant La Vanguardia com El Periódico puntualitzen que, l’objectiu d’aconseguir la 
independència, divideix la societat catalana. La Vanguardia considera que 
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l’independentisme fa l’acció de generar una “fractura social”, mentre que El Periódico 
parla de “polaritzar” la societat. 

Dos elements més a destacar a La Vanguardia i El Periódico són els següents. Primer, i 
com ja s’ha vist a El País, els creadors i impulsors del procés català i de l’objectiu de la 
independència són, a la vegada, una part considerable dels ciutadans catalans i dels seus 
polítics. I segon: a La Vanguardia hi trobem una estructura narrativa que posa en dubte 
que l’independentisme sigui majoritari a Catalunya. En canvi, a El Periódico no 
apareix. 

En quant a les sancions, ens centrem primer en les crítiques, que són les majoritàries. 
Tot i que en alguns casos hi ha diferències entre els dos diaris en el volum de crítiques 
destinades a determinats personatges, per norma general coincideixen en la tipologia 
d’aquestes crítiques. En aquest sentit, la majoria de personatges desautoritzats són no 
sobiranistes. Així, tant La Vanguardia com El Periódico desacrediten el govern 
espanyol i Mariano Rajoy per donar un finançament injust a Catalunya, per practicar 
una política centralista, pels seu immobilisme i per la falta de diàleg. De la mateixa 
manera, el Tribunal Constitucional és criticat amb duresa per haver retallat l’Estatut. 
D’altra banda, en ambdós diaris també hi apareixen crítiques a personatges sobiranistes. 
Per exemple, l’independentisme és desautoritzat per promoure la il·legalitat i no 
explicar el cost que tindria la independència, i els partits sobiranistes ho són per les 
picabaralles que mantenen davant la consulta del 9N de 2014. 

Pel que fa a les sancions aprovatòries, destaquen les que es dediquen als manifestants. 
Són aplaudits per la seva capacitat de mobilització i civisme i també per alguns dels 
seus objectius, com ara demostrar el malestar pel caos en les infraestructures i la 
sentència de l’Estatut, però no ho són per l’objectiu d’aconseguir la independència de 
Catalunya. 

Davant de tot aquest escenari, La Vanguardia i El Periódico assumeixen el rol de 
Proponent de contracte per mitjà dels seus editorials i reclamen diàleg i pacte amb 
l’objectiu d’encaixar millor Catalunya dins Espanya. Això, de fet, és el mateix que s’ha 
apuntat en el cas de El País. Aquesta és una estructura narrativa que no té la 
independència com a objectiu final, sinó l’augment de l’autogovern de Catalunya dins 
l’Estat espanyol, un increment de l’autogovern que no es detalla fins on hauria d’arribar. 
El Periódico parla específicament d’una “tercera via” i La Vanguardia d’aplicar una 
“visió àmplia de la Constitució”. Com hem vist a El País, les peticions de diàleg i pacte 
es dirigeixen als polítics institucionalitzats (govern espanyol i català, Artur Mas, 
Mariano Rajoy, etc.), però no als manifestants, a les entitats civils impulsores del Procés 
català i als ciutadans en el seu conjunt. La Vanguardia i El Periódico tampoc defineixen 
quin seria el paper d’aquests ciutadans un cop assolit un hipotètic pacte: si l’haurien de 
validar o no a través d’una consulta o referèndum. 

Els Destinataris de contracte d’aquestes peticions són personatges polítics, tant ubicats 
a Barcelona com a Madrid, i entre els quals destaquen el govern català, el govern 
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espanyol, Artur Mas i Mariano Rajoy. D’altra banda, La Vanguardia i El Periódico 
emfatitzen constantment –cosa que no fa El País– la necessitat que la classe política i 
els governs escolti les reclamacions dels manifestants i, en general, d’una bona part dels 
catalans. 

Per últim, indicar que la narració prototípica de La Vanguardia i El Periódico considera 
que Catalunya és una nació, però no clarifica si té el dret a decidir o d’autodeterminació. 

8.2.6.4 Narració prototípica d’El Punt Avui 

El Punt Avui crea una narració prototípica en què els personatges sobiranistes fan 
propostes i encarreguen missions a personatges que també són sobiranistes. Per tant, la 
solució al Procés català queda, de manera majoritària, en mans sobiranistes. Entre els 
personatges que fan de Proponent de contracte hi destaquen els manifestants i 
Catalunya. De fet, sovint se’ls assimila, és a dir, els manifestants són presentats com el 
conjunt de Catalunya. Sigui com sigui, tots dos personatges reclamen, depenent de cada 
manifestació, aspectes com un Estatut sense retallades, el dret a decidir, el 
reconeixement de Catalunya com a nació, una consulta i la independència. A partir de 
2013, l’independentisme també apareix com a Proponent de contracte i fa peticions 
similars. 

Un altre personatge destacat en aquest àmbit és Artur Mas. Apareix com a Proponent de 
contracte –reclamant un pacte fiscal, estructures d’estat, una consulta i, en últim terme 
la independència– i com a Destinatari de contracte, acceptant diverses de les propostes 
que li fan els manifestants, Catalunya i l’independentisme. Qui també fa de Destinatari 
de contracte és Catalunya, que rep múltiples propostes d’actors com Artur Mas, polítics 
catalans i l’independentisme per tal que es mobilitzi. D’altra banda, entre els actors no 
sobiranistes, destaca el fet que el Tribunal Constitucional –com també succeeix a La 
Vanguardia i El Periódico– és presentat com un Proponent de contracte que provoca 
Catalunya i el catalanisme arran de la seva sentència sobre l’Estatut. 

El Punt Avui també comparteix amb La Vanguardia i El Periódico el fet de construir 
una narració prototípica en què un seguit de personatges no sobiranistes i, a la vegada, 
vinculats al poder polític espanyol realitzen una sèrie d’accions que perjudiquen 
Catalunya i, més concretament, el seu Estatut, les seves infraestructures i el seu 
finançament. Es tracta del govern espanyol, Mariano Rajoy, el PP, José L. Rodríguez 
Zapatero, el PSOE, el Tribunal Constitucional i Espanya. L’acció negativa d’aquests 
personatges –retallada de l’Estatut, recentralització de l’Estat espanyol, etc.– no només 
perjudica Catalunya, sinó que, a la vegada, beneficia a dos altres actors: el sobiranisme i 
l’independentisme, que creixen de manera constant. 

Davant la situació negativa que pateix Catalunya i com ja s’ha vist a La Vanguardia i El 
Periódico, els manifestants –com a Subjecte d’acció– fan l’acció de mostrar enuig i dir 
prou a la situació de malestar. L’objectiu d’aquestes accions varia en el temps: abans del 
2012 és aconseguir més autogovern, reclamar el dret a decidir o denunciar la sentència 
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de l’Estatut. En canvi, a partir de 2013 ja és la independència i fer una consulta sobre el 
futur polític de Catalunya. De fet, a diferència de La Vanguardia i El Periódico, a El 
Punt Avui no només els manifestants fan l’acció de dir prou, sinó que sovint qui la fa és 
el conjunt de Catalunya i, partir de 2013, també s’hi suma l’independentisme.  

Pel quer fa a l’origen del Procés català, la narració prototípica d’El Punt Avui construeix 
l’esquema següent: una part molt considerable dels ciutadans catalans és qui –en el rol 
de Proponent de contracte i Subjecte d’acció– ha impulsat el Procés i ha marcat 
l’objectiu d’aconseguir la independència als polítics catalans. Un grup de polítics 
catalans –tant si ja eren sobiranistes/independentistes com si han passat a ser-ho i entre 
els quals hi té un paper preferent Artur Mas– han acceptat aquest projecte –en el rol de 
Destinatari de contracte aprovatori– i ara també l’impulsen de manera proactiva –com 
a Subjectes d’acció– i, a la vegada, donen suport a l’independentisme assumint el rol 
d’Ajudant. 

El Punt Avui també presenta una estructura narrativa diferent a la de la resta de mitjans 
a l’hora d’atribuir a l’independentisme, el sobiranisme o el nacionalisme català l’acció 
de dividir Catalunya (Subjecte d’estat perjudicat). Aquest diari rebutja aquesta 
estructura i, de fet, destaca el poder inclusiu de les manifestacions i que el projecte 
independentista no posa en risc la cohesió social. 

En quant a les sancions, les majoritàries són les crítiques, com succeeix en la resta de 
diaris. En el cas d’El Punt Avui es crea un esquema en què un Sancionador crític 
principalment sobiranista desautoritza un Sancionat criticat no sobiranista. Així, el 
Tribunal Constitucional és criticat durament per haver retallat l’Estatut, el govern de 
José L. Rodríguez Zapatero per actuar de manera partidista davant l’Estatut, el govern 
de Mariano Rajoy per “menysprear” els manifestants i impedir la consulta i, finalment, 
Mariano Rajoy pel seu immobilisme, la seva política centralista i per rebutjar la 
independència utilitzant “arguments de la por”. 

Ara bé, a El Punt Avui també hi destaquen les sancions aprovatòries i, de fet, és el mitjà 
amb un percentatge més elevat de Sancionats aprovats (40,80%). En aquest àmbit crea 
un patró narratiu en què un Sancionador aprovatori clarament sobiranista aplaudeix un 
Sancionat aprovat que també és àmpliament sobiranista. Entre els Sancionats aprovats 
hi apareixen de manera recurrent Artur Mas –aplaudit per impulsar la consulta del 9N i 
la independència–, els manifestants i l’independentisme. Aquests dos darrers, elogiats 
per la seva capacitat de mobilització i civisme, però també pels objectius que 
persegueixen. 

En tota aquesta narració prototípica, El Punt Avui també apareix assumint el rol de 
Proponent de contracte. En els seus editorials –tal com fan La Vanguardia, El 
Periódico i El País– també reclama diàleg i pacte al govern espanyol, al govern català, a 
Artur Mas, a Mariano Rajoy, etc. però en aquest cas amb uns objectius diferents, que 
evolucionen al llarg dels anys: respectar l’Estatut aprovat pels catalans sense retallades, 
aconseguir el pacte fiscal, fer una consulta i aconseguir la independència.  
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Ara bé, la majoria de peticions que fa El Punt Avui no són per reclamar diàleg, sinó que 
són reclamacions que obvien si cal negociar i pactar per aconseguir-les. És a dir, El 
Punt Avui fixa uns objectius com si fossin drets irrenunciables dels catalans i, per tant, 
ja ni tant sols planteja que s’hagin de negociar i pactar. En tot cas, si això s’ha de fer, és 
entre els partits i els polítics catalans, però no amb el poder central espanyol. En aquesta 
mateixa línia, El Punt Avui és l’únic dels diaris analitzats que, davant situacions que 
considera il·legítimes, crida a desobeir-les. Així succeeix amb la sentència de l’Estatut. 
Tot això fa que la narració prototípica d’aquest diari consideri Catalunya com a nació 
sobirana que té el dret a decidir si vol continuar formant part d’Espanya. 

8.3 Resultats de l’anàlisi de frames i tons 

8.3.1 Frame dominant del Procés català 
Iniciem l’exposició dels resultats de l’anàlisi de frames detallant quin és el frame 
dominant del Procés català en cadascun dels diaris de la mostra (gràfic 36). Aquest 
enquadrament, com s’ha exposat en l’apartat de metodologia,102 està determinat pel 
frame principal o preponderant de cadascuna de les unitats d’anàlisi o peces 
informatives. 

La primera observació sobre aquest àmbit és que tots els sis diaris analitzats mostren un 
patró molt similar: hi ha dos frames que dominen –el de conflicte i el de responsabilitat– 
i la resta són, en la majoria de casos, residuals o inexistents. Feta aquesta panoràmica 
global, cal apuntar que el frame més vinculat al Procés català és clarament el de 
conflicte. És el més present en tots els diaris i sempre amb percentatges que es mouen 
entre el 50% i el 60%: 52% a El Mundo, 53,73% a ABC, 56,90% a El Punt Avui, 
57,14% a El Periódico i 57,78% a El País. Només La Vanguardia supera aquestes 
xifres, situant-se en el 65%. 

La preponderància del frame de conflicte es deu al fet que són moltes les accions en què 
s’efectuen retrets i crítiques, es posa de manifest un desacord o diferència de 
posicionaments, i es parla de guanyadors i perdedors. El seu predomini va en línia amb 
altres investigacions amb objecte d’estudi també polític (AIRA, 2007; CASTELLÓ, 2014; 
SEMETKO i VALKENBURG, 2000).103  

                                                

102 Vegeu l’apartat 7.2.4.3. 
103 Al llarg de tota la presentació dels resultats dels frames –tant del Procés català en el seu conjunt 

com dels personatges vinculats amb el Procés català– s’exposen les principals situacions en què 
apareixen aquests frames, i en alguns casos també alguns exemples concrets. Aquestes situacions 
i exemples concrets estan extrets dels apartats sobre les accions i objectius dels personatges i 
d’altres aspectes qualitativament rellevants (8.2.4 Accions i objectius de personatges). El fet que 
ara es tornin a referenciar de manera breu i puntual té el propòsit de contextualitzar la presentació 
dels resultats dels frames i evidenciar la relació entre frames i estructures narratives. 
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Gràfic 36. Frame del Procés català en cadascun dels diaris analitzats 

Percentatge calculat sobre el total d’unitats d’anàlisi de cada diari. Font i autor: elaboració pròpia. 
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El segon enquadrament amb més presència és el de responsabilitat. Es mou entorn al 
35% en la majoria de diaris: 32,84% a ABC, 35% a La Vanguardia, 35,56% a El País i 
37,33% a El Mundo. Únicament sobrepassen el 40%, i de manera lleugera, El Punt Avui 
(40,52%) i El Periódico (42,86%). Aquesta presència elevada del frame de 
responsabilitat respon al fet que en un context en què es posa a debat la relació entre 
Catalunya i Espanya són moltes les accions en què es realitzen propostes polítiques 
sobre com ha de ser aquesta relació, s’exposa qui és el responsable del deteriorament de 
la relació entre Catalunya i Espanya, i s’apunta qui té la capacitat de resoldre el 
conflicte existent. 

Encara sobre aquests dos enquadraments, el fet que el frame de conflicte superi el de 
responsabilitat en tots els diaris i que ho faci, en tots els casos, amb un mínim del 15% 
de diferència indica que el Procés català –en el període 2006-2015, que és el que 
s’analitza en aquesta investigació– està més dominat pels retrets i desacords que no pas 
per les propostes i possibles solucions. Això esdevé un element indicatiu del tipus de 
relació existent entre Catalunya i Espanya. 

Pel que fa a la resta de frames –que són escassos o inexistents, segons el cas– ens 
aturem primer en el de conseqüències econòmiques. El trobem en els tres diaris editats a 
Madrid: 2,67% a El Mundo, 4,44% a El País i 4,48% a ABC. Per contra, en els diaris 
editats a Barcelona, només és present a El Punt Avui i amb un percentatge menor, del 
0,86%. De la seva banda, a La Vanguardia i El Periódico no hi ha ni una sola de les 
peces analitzades en què el frame de conseqüències econòmiques sigui el dominant. 

Si considerem que la reivindicació sobiranista catalana té en els arguments econòmics 
un punt clau, l’escassetat o inexistència de l’enquadrament de conseqüències 
econòmiques és especialment rellevant. Aquest fet es podria entendre com una omissió 
d’aspectes de contextualització, però cal tenir en compte que l’anàlisi del Procés català 
que es fa en aquesta investigació es fa a partir de set manifestacions centrades en la 
relació global entre Catalunya i Espanya, i no específicament en aspectes econòmics. 
Tanmateix, de les set manifestacions de la mostra, n’hi ha dues en què l’economia hi té 
un paper destacat. Són la de 2007, en què es reivindiquen més infraestructures per a 
Catalunya, i la de 2012, amb la reclamació d’un pacte fiscal per a Catalunya de rerefons.  

Precisament, és en aquestes dues manifestacions en què els diaris editats a Madrid 
concentren les peces informatives amb un frame preponderant de conseqüències 
econòmiques. Són dos tipus de peces: (1) les que recullen les reclamacions catalanes per 
tenir un pacte fiscal o millors infraestructures i (2) les que denuncien el “victimisme” 
català i intenten desmuntar les peticions catalanes. A El País i El Mundo hi ha igualtat 
entre unes i altres, mentre que a ABC dominen les segones. És a dir, el fet que entre els 
diaris editats a Madrid hi hagi més frame de conseqüències econòmiques que en els de 
Barcelona es deu, en bona part, a la seva voluntat d’aigualir les exigències catalanes en 
aquest àmbit. 
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En referència al frame de moralitat és present en els tres diaris editats a Madrid, però 
inexistent en els de Barcelona. Destaca especialment a El Mundo (8%) i ABC (8,96), 
mentre a El País se situa en un nivell inferior (2,22%). Tots aquests tres diaris vinculen 
l’enquadrament de moralitat a personatges sobiranistes o amb origen a Catalunya, en 
cap cas a personatges vinculats al poder central espanyol. A més, sovint creen aquest 
frame per mitjà de declaracions d’altres personatges o inferències, cosa habitual en 
aquest tipus d’enquadrament (NEUMAN et al., 1992). Un exemple d’això són les 
declaracions de l’escriptor Mario Vargas Llosa, que tant El Mundo i ABC recullen en 
una posició destacada, i en què afirma que “el nacionalismo es eso, un regreso a la 
tribu” (2013). 

Finalment i en quant al frame d’interès humà només el trobem a El Punt Avui (1,72%). 
L’utilitza per remarcar comportaments emocionals de personatges sobiranistes i per 
dramatitzar en positiu la història de Catalunya –que dibuixa com heroica– i l’objectiu de 
la independència.  

8.3.2 Frame dominant dels personatges del Procés català 
Ens centrem ara en els frames dels personatges que apareixen vinculats al Procés català 
en els diversos diaris analitzats. Davant l’elevat volum de personatges presents en 
cadascun d’aquests mitjans de comunicació, a l’hora de presentar-ne els resultats s’ha 
optat per focalitzar l’atenció en els que més apareixen en el conjunt de diaris. Es tracta, 
per tant, del mateix criteri que s’ha utilitzat en l’exposició dels resultats de les accions i 
els objectius.104 Així, els personatges sobre els quals es posa el focus són: 

• Artur Mas 
• Mariano Rajoy 
• Govern espanyol 
• Manifestants 
• Independentisme 
• Tribunal Constitucional 
• Catalunya 

Abans d’entrar a detallar els resultats de cadascun d’aquests personatges, es presenta 
una panoràmica general de tots ells, en conjunt (taula 30). No s’especifiquen els 
percentatges de cadascun dels frames, però sí la posició que aquests enquadraments 
ocupen en cada personatge i els elements que això posa de relleu. 

 

                                                
104 Vegeu l’apartat 8.2.4. 
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Taula 30. Frame més associat als personatges del Procés català 

  Artur Mas Mariano Rajoy Govern espanyol Manifestants Independentisme T. Constitucional Catalunya 
Frame en 1a posició 
El País Conflicte Conflicte Responsabilitat Conflicte Conflicte Conflicte Conflicte 
El Mundo Conflicte/Resp. Responsabilitat Conflicte Conflicte Conflicte Conflicte Responsabilitat 
ABC Conflicte Conflicte Responsabilitat Conflicte Conflicte Conflicte Conflicte 
La Vanguardia Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat Conflicte Conflicte/Resp. Conflicte Responsabilitat 
El Periódico Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat Conflicte Conflicte Conflicte Responsabilitat 
El Punt Avui Responsabilitat Conflicte Conflicte Conflicte Conflicte Conflicte Resp./Conflicte 
Frame en 2a posició 
El País Responsabilitat Responsabilitat Conflicte Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat 
El Mundo Conflicte/Resp. Conflicte Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat Conflicte 
ABC Responsabilitat Responsabilitat Conflicte Responsabilitat Responsabilitat   Resp. / Cons. econ. 
La Vanguardia Conflicte Conflicte Conflicte Responsabilitat Conflicte/Resp. Responsabilitat Conflicte 
El Periódico Conflicte Conflicte Conflicte Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat Conflicte 
El Punt Avui Conflicte Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat Responsabilitat Resp./Conflicte 
Frame en 3a posició 
El País Cons. econòmiques   Cons. econòmiques   

 
  Moralitat 

El Mundo Moralitat   
 

C. econ. / Moral. Moralitat   Moralitat 
ABC Cons. econòmiques   

 
  Moralitat   Resp. / Cons. econ. 

La Vanguardia    
 

  
 

  Moralitat 
El Periódico    

 
  

 
  Moralitat 

El Punt Avui       Interès humà     Cons. econòmiques 
El frame 1 l’ocupa l’enquadrament més associat al personatge en qüestió en cadascun dels diaris, mentre que el frame 3 l’ocupa l’enquadrament menys associat. Si dos 
frames tenen el mateix nivell de presència, comparteixen la mateixa casella. Si un o diversos frames són inexistents per a un determinat personatge, les caselles apareixen 
buides. Font i autor: elaboració pròpia. 
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La primera evidència d’aquesta panoràmica és que hi ha dos frames omnipresents, el de 
conflicte i el de responsabilitat, i que a la vegada monopolitzen les dues primeres 
posicions de la llista d’enquadraments més associats als personatges del Procés català. 
En general, això sí, el frame de conflicte té una rellevància superior al de 
responsabilitat. Pel que fa a la resta de frames –de conseqüències econòmiques, de 
moralitat i d’interès humà–, més enllà d’alguna excepció, només apareixen a partir de la 
tercera posició i de manera residual. De fet, aquest patró de framing dels personatges és 
el mateix que ja s’ha detectat anteriorment per al Procés català. 

Un altre element destacat d’aquest retrat global és que la varietat de frames utilitzats per 
emmarcar els personatges és escassa. Així, el més habitual és que els personatges només 
siguin definits amb dos frames: el de conflicte i el de responsabilitat. En algunes 
ocasions s’hi afegeix un tercer frame, i només en una ocasió –els manifestants a El 
Mundo– es detecten quatre frames per a un mateix personatge.105  

També es rellevant destacar que en tres del total de set personatges que han estat 
seleccionats tots els diaris presenten el mateix esquema o un de molt similar en les dues 
primeres posicions de frames. Es tracta dels manifestants, l’independentisme i el 
Tribunal Constitucional. En tots ells, la primera posició l’ocupa l’enquadrament de 
conflicte i la segona el de responsabilitat. En algun cas concret, això sí, aquest dos 
frames tenen un mateix nivell de presència i apareixen compartint la mateixa casella.  

D’altra banda, apuntar que rarament en les dues primeres posicions dels frames més 
utilitzats s’observa un comportament fortament diferenciat entre els diaris editats a 
Barcelona i els editats a Madrid. Només hi ha un personatge en què això es detecta: 
Artur Mas. Finalment, hi ha tres personatges –Mariano Rajoy, govern espanyol i en 
menor mesura Catalunya– en què cada diari té una línia pròpia i no es localitza un patró 
comú clarament definit en les dues primeres posicions dels frames. 

8.3.2.1 Frame associat a Artur Mas 

Feta aquesta panoràmica general, comencem l’exposició dels frames dels personatges 
posant el focus en Artur Mas (gràfic 37). 

                                                
105 La tercera posició del personatge manifestants a El Mundo la comparteixen amb un mateix 

percentatge els frames de conseqüències econòmiques i el de moralitat. 
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Gràfic 37. Frame associat a Artur Mas 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Aquest personatge presenta un esquema diferenciat entre els diaris editats a Madrid i els 
editats a Barcelona. En els de Madrid, la primera posició és per al frame de conflicte: El 
Mundo, 49,18%; El País, 53,57%, i ABC 55%. La segona posició és per a 
l’enquadrament de responsabilitat: 42,50 a ABC, 42,86 a El País i 49,18 a El Mundo, en 
què tots dos frames tenen un mateix percentatge. Per contra, els mitjans de comunicació 
de Barcelona dibuixen un esquema invers, amb el frame de responsabilitat en primer 
lloc i el de conflicte en segon. L’enquadrament de responsabilitat se situa sempre per 
sobre del 60%: 62,50% a La Vanguardia, 69,23% a El Periódico i 70,83% a El Punt 
Avui. I el frame de conflicte s’ubica per sota del 40%: 29,17 a El Punt Avui, 30,77% a 
El Periódico i 37,50% a La Vanguardia.  

Per tant, mentre els diaris de Madrid vinculen més Artur Mas amb la discrepància i les 
crítiques, els de Barcelona ho fan amb les propostes i amb el fet de ser el responsable 
tant de la situació existent com, sobretot, d’una possible solució. En aquest sentit, dos 
dels diaris de Madrid –El Mundo i ABC– també vinculen insistentment Artur Mas al 
frame de responsabilitat pel fet de considerar-lo culpable del que succeeix a Catalunya i 
de la tensió existent amb les institucions del conjunt d’Espanya. 

A banda d’aquests dos frames –el de conflicte i el de responsabilitat– en els tres mitjans 
de comunicació de Madrid també apareixen altres enquadraments vinculats a Artur Mas, 
tots ells residuals. Així, a El País i ABC trobem el de conseqüències econòmiques: 
3,57% i 2,50%, respectivament. A El País es vincula Artur Mas amb la reivindicació del 
pacte fiscal (2012) i a ABC al fet de no vol admetre, segons argumenta aquest diari, que 
l’Estat finança millor Catalunya que altres comunitats autònomes (2013). Pel que fa a El 
Mundo, el frame que també apareix és el de moralitat (1,64%), vinculant Mas a un 
“nacionalismo identitario” i a “regímenes totalitarios” (2013). 

8.3.2.2 Frame associat a Mariano Rajoy 

Torn ara per a Mariano Rajoy (gràfic 38), al qual en tots els diaris només se li 
atribueixen únicament dos frames, el de conflicte i el de responsabilitat. La diferència 
entre un i altre enquadrament és, en tots els casos de, com a mínim, 20 punts 
percentuals.
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Gràfic 38. Frame associat a Mariano Rajoy 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Arran d’aquest anàlisi dels frames, s’observen dos tipus de patrons de comportament 
per a Mariano Rajoy. Són dos patrons que no responen a la ciutat on s’edita cadascun 
dels diaris. Així, un dels patrons el conformen El País, ABC –editats a Madrid–, però 
també El Punt Avui, editat a Barcelona. En aquests tres diaris el frame més atribuït a 
Mariano Rajoy és el de conflicte, mentre que el que ocupa la segona posició és el de 
responsabilitat. En concret, els percentatges de l’enquadrament de conflicte són: 60% a 
El País i 71,43% a ABC i El Punt Avui. I pel que fa a l’enquadrament de responsabilitat 
són 40% a El País i 28,57% a ABC i El Punt Avui. 

En els altres tres diaris –El Mundo, La Vanguardia i El Periódico– el patró és l’invers: 
primer el frame de responsabilitat i segon el de conflicte. El de responsabilitat se situa 
en el 64,71% a El Mundo, 66,67% a La Vanguardia i 60% a El Periódico, mentre que el 
de conflicte ho fa en el 35,29% a El Mundo, 33,33% a La Vanguardia i 40% a El 
Periódico. 

Independentment de quin frame ocupa la primera posició i quin la segona, a Mariano 
Rajoy quan se li atribueix l’enquadrament de conflicte molt sovint és per criticar el seu 
immobilisme davant el Procés català. D’altra banda, se’l vincula a l’enquadrament de 
responsabilitat arran de les múltiples propostes que rep per tal que faci determinades 
accions amb relació al Procés català. 

8.3.2.3 Frame associat al govern espanyol 

En quant al govern espanyol s’observa un fort equilibri entre el frame de responsabilitat 
i el de conflicte (gràfic 39). En uns casos s’imposa un i en d’altres, l’altre, però en 
general ho fan amb percentatges propers que únicament difereixen al voltant de 10 
punts percentuals. Així, ambdós frames es mouen en una forquilla que va, 
aproximadament, del 45% al 55%. 

En concret, el frame de conflicte és del 55,56% a El Mundo, 47,62% a ABC, 43,75% a 
La Vanguardia, 47,37% a El Periódico i 54,55% a El Punt Avui. Mentrestant, 
l’enquadrament de responsabilitat és del 44,44% a El Mundo, 52,38% a ABC, 56,25% a 
La Vanguardia, 52,63% a El Periódico i 45,45% a El Punt Avui. Tanmateix, hi ha una 
excepció a tot el que s’acaba d’exposar sobre el govern espanyol. És el diari El País, en 
què la diferència entre un i altre frame a l’hora d’atribuir-lo al govern espanyol arriba al 
25%. Així el de responsabilitat se situa en el 58,33% i el de conflicte es queda en el 
33,33%.  
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Gràfic 39. Frame associat al govern espanyol 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Més enllà d’això, quan al govern espanyol se’l vincula amb l’enquadrament de 
conflicte, majoritàriament és per criticar-lo i per mostrar el seu desacord amb el que 
succeeix a Catalunya. I quan se’l relaciona amb el frame de responsabilitat és pel fet que 
rep múltiples propostes per tal que, en uns casos, escolti les peticions que arriben de 
Catalunya i, en d’altres, que les denegui.  

Per últim, apuntar que a El País apareix un tercer frame vinculat al govern espanyol, el 
de conseqüències econòmiques. S’utilitza sobretot per destacar que Artur Mas exigeix al 
govern espanyol el pacte fiscal per a Catalunya (2012). 

8.3.2.4 Frame associat als manifestants 

Ens fixem ara en els manifestants, un personatge en què tots els diaris presenten un 
patró similar (gràfic 40). En tots ells el frame més destacat és el de conflicte i el que 
ocupa la segona posició és el de responsabilitat.  

Tanmateix, en el que sí que hi ha disparitat és en la diferència de percentatge entre 
aquests dos frames. A El País un i altre enquadrament estan relativament equilibrats: el 
de conflicte se situa al 60% i el de responsabilitat en el 40%, per tant amb una diferència 
de 20 punts. En la resta de diaris, aquesta diferència és més alta. A El Mundo, La 
Vanguardia i El Punt Avui es mou entre el 30% i el 40%, aproximadament i, en 
conseqüència, l’enquadrament de conflicte és força més preponderant que el de 
responsabilitat. En concret, a El Mundo, el de conflicte és del 64,52% i el de 
responsabilitat del 29,03%, a La Vanguardia del 71,05% i 28,95% respectivament, i a 
El Punt Avui del 65,31% i 32,65%, també respectivament. 

Finalment, a El Periódico i ABC la diferència entre un i altre frame atribuït als 
manifestants és encara més pronunciada. A El Periódico frega els 60 punts percentuals: 
mentre l’enquadrament de conflicte arriba al 79,41%, el de responsabilitat es queda en 
el 20,59%. I en quant a ABC el frame de conflicte és del 87,50% i el de responsabilitat 
del 12,50%, amb un desequilibri que arriba als 75 punts.  

Sigui com sigui, en tots els diaris quan s’atribueix el frame de conflicte als manifestants 
és, especialment, o bé per evidenciar la seva forta capacitat de mobilització i, per tant, 
guanyadora, o bé per emfasitzar els desacords que les seves propostes generen tant dins 
a Catalunya com amb la resta d’Espanya. A la vegada, quan als manifestants se’ls 
vincula amb l’enquadrament de responsabilitat és, sobretot, per les reclamacions i 
exigències que realitzen: que l’Estatut no es retalli, que s’accepti el pacte fiscal, que es 
pugui celebrar una consulta o que Catalunya esdevingui independent. 
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Gràfic 40. Frame associat als manifestants 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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D’altra banda, indicar que en alguns diaris també hi trobem altres enquadraments 
vinculats als manifestants, però sempre amb una presència residual. Així, a El Mundo hi 
apareix el frame de conseqüències econòmiques i el de moralitat, tots dos amb un 
3,23%. El primer s’associa a la reclamació que fan els manifestants per tenir unes 
millors infraestructures (2007) i el segon al fet que els manifestants tenen 
comportaments “totalitarios” (2013). Pel que fa a El Punt Avui s’hi observa 
l’enquadrament d’interès humà, amb un 2,04%, ja que s’atribueix un comportament èpic 
i emocional als manifestants (2014). 

8.3.2.5 Frame associat a l’independentisme 

En l’independentisme, com en els manifestants, el frame que ocupa la primera posició 
és en tots els diaris el de conflicte, mentre que el de responsabilitat se situa en la segona 
(gràfic 41). A partir d’aquí, però, es detecten algunes diferències entre els diversos 
diaris. 

Així, hi ha tres mitjans en què aquests dos enquadraments estan molt equilibrats. Són El 
Mundo (45,8% de conflicte i 41,67% de responsabilitat), La Vanguardia (50% tots dos 
frames) i El Periódico (52,94% de conflicte i 47,06% de responsabilitat). En canvi, a El 
Punt Avui s’imposa clarament el frame de conflicte (63,64%), que supera en 27 punts 
percentuals el de responsabilitat (36,36%). I pel que fa a El País i ABC hi ha una clara 
desproporció entre un i altre frame: el de conflicte es mou al voltant del 90% i el de 
responsabilitat del 10%. 

Quan a l’independentisme se li associa el frame de conflicte és per evidenciar els 
desacords que genera amb els no independentistes o per criticar-lo amb duresa. Pel que 
fa a les crítiques són especialment presents en els tres diaris editats a Madrid i també a 
La Vanguardia. D’altra banda, quan s’atribueix l’enquadrament de responsabilitat a 
l’independentisme és essencialment per fer-lo responsable d’un seguit d’accions, ja 
siguin positives o negatives, com ara actuar contra la legalitat o celebrar manifestacions 
multitudinàries. 

Per acabar amb aquest personatge, apuntar que a El Mundo i ABC també hi trobem un 
tercer frame atribuït a l’independentisme: el de moralitat. Se situa en el 12,50% en el 
primer d’aquests diaris i en el 4,55% en el segon.  
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Gràfic 41. Frame associat a l’independentisme 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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8.3.2.6 Frame associat al Tribunal Constitucional 

Torn ara per als frames atribuïts al Tribunal Constitucional, que en tots els diaris només 
se’l vincula a dos enquadraments: el de conflicte i el de responsabilitat (gràfic 42). 
Tanmateix, el que domina i de manera àmplia és el de conflicte, mentre que el de 
responsabilitat és secundari o residual.  

En concret, l’enquadrament de conflicte se situa entre el 65% i el 80% a El Mundo, El 
Periódico i El País, i entorn del 90% a El Punt Avui i La Vanguardia. A ABC arriba al 
100%. Aquest frame destaca especialment per la sentència que el Tribunal 
Constitucional fa sobre l’Estatut de Catalunya i també per les crítiques que rep arran 
d’aquesta sentència. Ambdós elements es concentren en la manifestació de 2010. 

Pel que fa a l’enquadrament de responsabilitat és inexistent a ABC i inferior al 15% a El 
Punt Avui i La Vanguardia. A El País, El Periódico i El Mundo es mou entre el 20 i el 
35%. És un frame que apareix en els tres diaris editats a Barcelona i, en menor mesura, 
a El País perquè s’atribueix al Tribunal Constitucional la responsabilitat del malestar 
existent a Catalunya. D’altra banda, a El Mundo es vincula el Tribunal Constitucional 
sobretot al fet de ser el responsable de frenar l’Estatut de Catalunya.  
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Gràfic 42. Frame associat al Tribunal Constitucional 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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8.3.2.7 Frame associat a Catalunya 

El darrer personatge del qual s’exposen els frames és Catalunya. El primer element 
rellevant és que mentre els tres diaris editats a Barcelona presenten un patró similar, en 
els tres de Madrid s’hi observen més diferències (gràfic 43). 

En quant als mitjans de comunicació de Barcelona, tots tres mostren un equilibri entre el 
frame de conflicte i el de responsabilitat, que són els dos clarament preponderants. A La 
Vanguardia el de responsabilitat domina el 50% de les ocasions i el de conflicte un 
45,45%, a El Periódico un 52,94% i un 41,18%, respectivament, i a El Punt Avui hi ha 
un empat entre tots dos enquadraments, que tenen una presència del 48,05%. 

La presència del frame de conflicte respon, sobretot, al fet que en aquests tres diaris 
s’exposa un conflicte –valgui la redundància– en què personatges vinculats al poder 
central espanyol perjudiquen Catalunya. Pel que fa al frame de responsabilitat apareix 
perquè hi ha múltiples personatges que fan propostes als ciutadans catalans per tal que 
actuïn d’una determinada manera i també –i això és vàlid especialment per a El Punt 
Avui– perquè els catalans, en el seu conjunt, apareixen com els responsables de fer 
accions com manifestar-se o exigir respecte pel país. 

Amb relació als diaris de Madrid, a El Mundo també hi domina el de responsabilitat 
amb un 50% i, en canvi el de conflicte es queda en un 37,50%. Per contra, a El País i 
ABC la primera posició l’ocupa l’enquadrament de conflicte –57,14% i 44,44%, 
respectivament– i la segona la de responsabilitat amb un 28,57% i 27,78%, també 
respectivament. 

En el cas dels diaris editats a Madrid, el frame de conflicte es deu al fet que Catalunya 
és perjudicada per personatges sobiranistes, cosa que divideix la societat catalana. A 
més, en referència a El País, Catalunya també és perjudicada per actors com el govern 
espanyol i el PP. En quant al frame de responsabilitat, com ja s’ha apuntat en els diaris 
editats a Barcelona, emergeix perquè múltiples personatges realitzen propostes als 
ciutadans catalans per tal que actuïn d’una determinada manera. 

A banda dels frames de conflicte i responsabilitat, també n’apareixen d’altres vinculats 
a Catalunya. De fet, aquest personatge és l’únic dels que s’han exposat en què tots els 
diaris inclouen un tercer enquadrament. Es tracta del de moralitat en el cas de El País 
(14,29%), El Mundo (12,50%), La Vanguardia (4,55%) i El Periódico (5,88%). A El 
País aquest frame emfasitza, per exemple, que la conducta dels catalans no és 
l’adequada ja que actuen amb “desprecio a la cultura espanyola” (2013). A El Mundo es 
remarca que Catalunya viu “encadenada” per culpa del nacionalisme (2013). I La 
Vanguardia i El Periódico fan prescripcions sobre quina hauria de ser la conducta dels 
catalans. Per exemple, El Periódico reclama que es busqui l’acord amb Espanya perquè 
“els catalans són pactistes per naturalesa” (2010). 
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Gràfic 43. Frame associat a Catalunya 

Font i autor: elaboració pròpia. 
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Pel que fa a ABC i El Punt Avui el tercer frame que destaca vinculat a Catalunya és el de 
conseqüències econòmiques. És especialment rellevant a ABC (27,85%), que l’utilitza 
per: remarcar que Catalunya viu una mala situació econòmica en el context del Procés 
català i que encara empitjoraria més si fos independent; emfasitzar que Catalunya rep 
més diners de l’Estat espanyol que altres comunitats, i per negar que “España roba a 
Cataluña” (2013). Quant a El Punt Avui el frame de conseqüències econòmiques es 
limita a un 3,90% i el trobem associat, per exemple, a denúncies del mal finançament 
que pateix Catalunya i a reclamacions per tal que es publiquin les balances fiscals. 

8.3.3 To dominant del Procés català 
Tal com s’ha exposat en la metodologia d’aquesta investigació,106 a cadascun dels 
frames dominants detectats se’ls ha atribuït un to preponderant, que pot ser positiu, 
negatiu o neutre/ambigu. En primer lloc, ens centrem en el to dels frames del Procés 
català, és a dir en el to global que cada diari associa al Procés català (gràfic 44) i que 
està determinat pel to preponderant de cadascuna de les peces informatives.  

Gràfic 44. To del Procés català en cadascun dels diaris analitzats 

Percentatge calculat sobre el total d’unitats d’anàlisi de cada diari. Font i autor: elaboració pròpia. 

Els resultats de l’anàlisi del to del Procés català mostren un triple patró: un per als tres 
mitjans editats a Madrid, un altre per a La Vanguardia i El Periódico i, finalment, un de 
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diferent per a El Punt Avui. Comencem pels diaris de Madrid, en què el to més present 
és el negatiu. A El País, un 51,11% de les peces –és a dir, més de la meitat– tenen 
aquest to, mentre que a El Mundo i ABC aquest percentatge s’enfila encara més: 68% i 
76,12%, respectivament. 

El to neutre/ambigu ocupa la segona posició en els tres diaris de Madrid. El Mundo i 
ABC són els dos diaris amb un percentatge de to neutre/ambigu més baix entre tots els 
de la mostra: 25,33% i 16,42%, respectivament. A El País, tot i que aquest to també 
ocupa la segona posició, ho fa amb un percentatge força més elevat, del 46,67%. De fet, 
en aquest diari el to neutre/ambigu se situa gairebé en el mateix nivell que el to negatiu, 
que acabem de veure (51,11%). 

Finalment, a l’hora de referir-se al Procés català el to positiu és el que té menys 
presència en els diaris editats a Madrid. En tots tres se situa per sota el 10%. En concret, 
un 2,22% a El País, un 6,67% a El Mundo i un 7,46% a ABC. 

De la seva banda, a La Vanguardia i El Periódico les dues primeres posicions estan 
invertides amb relació als diaris de Madrid. Així, la primera posició és per al to 
neutre/ambigu i la segona per al to negatiu. Pel que fa al to neutre/ambigu és d’un 
51,67% a La Vanguardia i d’un 51,79% a El Periódico, percentatges similars al de El 
País (46,67%). I el to negatiu arriba al 28,33% i al 37,50% respectivament. 

En el que sí coincideixen La Vanguardia i El Periódico amb els tres diaris de Madrid és 
que la darrera posició l’ocupa el to positiu. Ara bé, els percentatges de to positiu en 
aquests dos diaris catalans són més elevats: 10,71% a El Periódico i 20% a La 
Vanguardia. 

Per últim, el to del Procés català de El Punt Avui té un patró específic. És l’únic diari en 
què el to positiu ocupa la primera posició –recordem que en tots els altres mitjans se 
situa en la darrera. Ho fa amb un 37,93%. La segona posició és per al to negatiu: 
33,62%. I la tercera per al to neutre/ambigu, amb un 28,45%, un percentatge similar al 
que s’ha detectat a El Mundo i ABC. D’altra banda, El Punt Avui és el diari de la mostra 
en què els tres tons presenten uns percentatges més igualats. Entre el primer –el positiu– 
i el darrer –el neutre/ambigu– hi ha menys de 10 punts percentuals de diferència. 

8.3.4 To dominant dels personatges del Procés català 
A banda del to associat al Procés català, que s’acaba d’exposar, també s’ha analitzat el 
to vinculat als personatges més recurrents en el Procés català. Abans d’entrar al detall 
de cadascun d’aquests personatges, es presenta una panoràmica general de tots ells, en 
conjunt (taula 31). No es detallen els percentatges de cadascun dels tons –positiu, 
negatiu o neutre/ambigu–, però sí la posició que aquests tons ocupen per a cada 
personatge i els aspectes que això posa de manifest. 



 

 
239 

Taula 31. To més associat als personatges del Procés català 

  Artur Mas Mariano Rajoy Govern espanyol Manifestants Independentisme T. Constitucional Catalunya 
To en 1a posició 

El País NA NA Negatiu/NA NA Negatiu Negatiu NA 
El Mundo Negatiu NA Negatiu NA Negatiu Positiu NA 
ABC Negatiu NA Negatiu NA/Negatiu Negatiu NA NA 
La Vanguardia NA NA Negatiu Positiu Negatiu Negatiu Positiu 
El Periódico NA Negatiu Negatiu Positiu NA Negatiu NA 
El Punt Avui NA Negatiu Negatiu Positiu Positiu Negatiu Positiu 

To en 2a posició 

El País Negatiu Negatiu Negatiu/NA Positiu NA   Negatiu 
El Mundo NA Negatiu NA Positiu NA Negatiu Negatiu 
ABC NA Negatiu NA NA/Negatiu NA Negatiu Negatiu 
La Vanguardia Negatiu Negatiu NA NA Positiu NA NA 
El Periódico Negatiu NA NA NA Positiu/Negatiu NA Positiu/Negatiu 
El Punt Avui Positiu NA NA NA Negatiu   NA 

To en 3a posició 

El País 
 

  
 

  Positiu     
El Mundo 

 
Positiu 

 
Negatiu 

 
NA   

ABC    
 

  
 

Positiu   
La Vanguardia    

 
  NA   Negatiu 

El Periódico    
 

Negatiu Positiu/Negatiu   Positiu/Negatiu 
El Punt Avui Negatiu     Negatiu     Negatiu 

La posició 1 l’ocupa el to més associat al personatge en qüestió en cadascun dels diaris, mentre que la 3 l’ocupa el to menys associat. Si dos tons tenen el mateix nivell de 
presència comparteixen la mateixa casella. Si un o diversos tons són inexistents per a un determinat personatge, les caselles apareixen buides. L’acrònim NA correspon al to 
neutre/ambigu. Font i autor: elaboració pròpia. 
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En primer lloc s’evidencia que dels tres tons possibles, aquells que gairebé sempre 
apareixen en tots els diaris són el negatiu i el neutre/ambigu. A més, dominen les dues 
primeres posicions i ho fan en un nivell similar de presència. Per contra, el to positiu té 
un paper secundari i en la majoria de personatges ni tant sols apareix. Aquest patró, de 
fet, és el que ja s’ha detectat en la majoria de diaris per al conjunt del Procés català, a 
excepció de El Punt Avui en què el to positiu hi té un paper destacat. 

Precisament, si ens fixem en els personatges que presenten to positiu en les dues 
primeres posicions, aquest to només apareix de manera recurrent en els diaris editats a 
Barcelona i vinculat a personatges sobiranistes i/o d’origen català. Així, El Punt Avui és 
el diari amb més personatges amb to positiu: quatre. Són Artur Mas, els manifestants, 
l’independentisme i Catalunya. A La Vanguardia i El Periódico apareix en tres 
personatges: els mateixos que acabem de citar excepte Artur Mas. Pel que fa als diaris 
de Madrid, el to positiu només apareix en les dues primeres posicions a El País –
vinculat als manifestants– i a El Mundo –relacionat als manifestants i al Tribunal 
Constitucional. A ABC és inexistent. 

D’altra banda, també és oportú remarcar que només hi ha un personatge en què tots els 
diaris presenten un patró de to idèntic o similar. Es tracta del govern espanyol, en què la 
primera posició és dominada pel to negatiu i la segona pel neutre/ambigu. El to positiu 
és inexistent. 

En aquest mateixa línia, hi ha un únic personatge –els manifestants– en què els mitjans 
de comunicació de Barcelona i els de Madrid actuen com a dos grups amb un patró 
diferent. En els de Madrid, el principal to relacionat amb els manifestants és el 
neutre/ambigu o el negatiu –en el cas d’ABC– i, en canvi, en els de Barcelona és el 
positiu. El segon to té un esquema invertit. 

El que sí que és més habitual és que un diari dels editats a Madrid o a Barcelona actuï 
de la mateixa manera com ho fan els tres de l’altra ciutat. Això és el que succeeix en 
diverses ocasions a El País, La Vanguardia i El Periódico. Comencem per El País, que 
es comporta de la mateixa manera que els tres diaris catalans en el to que ocupa la 
primera posició d’Artur Mas i el Tribunal Constitucional, mentre que ABC i El Mundo 
ho fan en una altra línia. 

La Vanguardia segueix aquest mateix esquema en el cas de Mariano Rajoy i 
l’independentisme, ja que en la primera i segona posició s’alinea amb els tres diaris de 
Madrid. Per contra, El Periódico i El Punt Avui marquen un altre perfil. Finalment, 
també hi ha una ocasió en què El Periódico se suma als tres diaris editats a Madrid. És 
en el to que ocupa la primera posició de Catalunya. 
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8.3.4.1 To associat a Artur Mas 

Feta aquesta panoràmica general, comencem l’exposició dels frames dels personatges 
posant el focus en Artur Mas (gràfic 45). 

Gràfic 45. To associat a Artur Mas 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Els tres diaris catalans i també El País atribueixen a Artur Mas un to clarament 
neutre/ambigu. A El Punt Avui aquest to se situa en el 54,17%, mentre que a la resta de 
diaris encara s’enfila més: 65,38% a El Periódico; 85,71% a El País, i fins a un 95,83% 
a La Vanguardia. Per contra, a El Mundo i ABC el to neutre/ambigu queda en un nivell 
força inferior: 27,87% i 12,50%, respectivament. 

Precisament, en aquests dos diaris el to més preponderant és el negatiu, i ho és de 
manera clara: un 72,13% a El Mundo i un 87,50% a ABC. A la resta de diaris, el to 
negatiu es molt més baix: El Periódico s’ubica en el 34,62%; El País en el 14,29%; El 
Punt Avui, 8,33%, i La Vanguardia en el 4,17%. 

Per últim, El Punt Avui és l’únic dels mitjans de comunicació de la mostra que vincula 
Artur Mas amb el to positiu. Ho fa en un 37,50% dels casos i situa aquest to en segona 
posició. 
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8.3.4.2 To associat a Mariano Rajoy 

En quant a Mariano Rajoy (gràfic 46), els tres diaris editats a Madrid i La Vanguardia li 
atribueixen un to majoritàriament neutre/ambigu: 64,71% a El Mundo, 70% a El País, 
71,43% a ABC i 83,33% a La Vanguardia. L’altra to que destaca en aquests quatre 
diaris, però d’una manera clarament secundària és el negatiu: 23,53% a El Mundo, 30% 
a El País, 28,57% a ABC i 16,67% a La Vanguardia. 

Gràfic 46. To associat a Mariano Rajoy 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Per contra, El Periódico i El Punt Avui mostren una estructura inversa a aquesta. El to 
preponderant és el negatiu –amb un 80% i un 85,71%, respectivament– i el to secundari 
és el neutre/ambigu, amb un 20% i un 14,29%, també respectivament. Per últim, el to 
positiu associat a Mariano Rajoy només és present a El Mundo (11,76%). 

D’altra banda, és interessant fer una breu comparativa entre els tons de Mariano Rajoy 
(gràfic 46) i el seu homòleg Artur Mas (gràfic 45). A El País i La Vanguardia tots dos 
personatges són vinculats de manera majoritària al to neutre/ambigu. En canvi, El 
Mundo i ABC dibuixen patrons diferents per a cadascun d’aquests personatges: en Artur 
Mas hi domina el to negatiu i, per contra, en Mariano Rajoy el neutre/ambigu. 
Finalment, El Punt Avui també té patrons diferents segons el personatge: en Artur Mas 
hi destaquen els tons neutre/ambigu i positiu, mentre que en Mariano Rajoy ho fa el 
negatiu. 
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8.3.4.3 To associat al govern espanyol 

Si ens fixem en el govern espanyol (gràfic 47) s’observa que en tots els diaris el to 
negatiu s’imposa al neutre/amigu, mentre que el positiu no apareix en cap d’ells.  

Gràfic 47. To associat al govern espanyol 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Més enllà d’aquest patró genèric, es detecten dos grups de diaris amb matisos diferents. 
Un grup el conformen els tres diaris editats a Madrid, en què hi ha un fort equilibri entre 
el to negatiu i el neutre/ambigu. A El País, de fet, tots dos tenen un percentatge del 50% 
i a El Mundo i ABC estan separats per menys de 10 punts percentuals. Així, a El Mundo 
el negatiu és del 55,56% i el neutre/ambigu del 42,86%, mentre que a ABC són del 
57,14% i del 42,86%, respectivament. 

L’altre grup el conformen els diaris editats a Barcelona, en què de manera clarament 
majoritària s’atribueix el to negatiu al govern espanyol: 75% a La Vanguardia, 89,47% 
a El Periódico i 90,91% a El Punt Avui. En canvi, el to neutre/ambigu és secundari o 
residual: 25% a La Vanguardia, 10,53% a El Periódico i 9,09% a El Punt Avui. 

Finalment, apuntar que si comparem el govern espanyol (gràfic 47) amb Mariano Rajoy 
(gràfic 46) es constata que el govern espanyol té més càrrega de to negatiu que Rajoy. 
El motiu el trobem en els tres diaris de Madrid i en La Vanguardia, ja que mentre a 
Rajoy li atribueixen majoritàriament un to neutre/ambigu, al govern espanyol aquest to 
és principalment negatiu. De la seva banda, El Periódico i El Punt Avui presenten tant 
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per al govern espanyol com per a Rajoy un patró de tons molt similar i clarament 
dominat pel negatiu. 

8.3.4.4 To associat als manifestants 

Ens centrem ara en el to que s’atribueix als manifestants (gràfic 48). 

Gràfic 48. To associat als manifestants 

Font i autor: elaboració pròpia. 

L’estructura de tons que s’atribueixen als manifestants fa emergir dos grups de diaris. 
D’una banda hi ha el que conformen els tres editats a Barcelona i El País, que són els 
mitjans que més to positiu atribueixen als manifestants. En els tres diaris de Barcelona 
aquest to és el majoritari –50% a El Periódico, 63,16% a La Vanguardia i fins al 
75,51% a El Punt Avui–, mentre que a El País el to positiu també és rellevant, d’un 
40%, però menys que el neutre/ambigu, que arriba al 60%.  

L’altra grup el formen El Mundo i ABC. El que tenen en comú és que són els dos diaris 
en què hi ha més to negatiu associat als manifestants: 25,81% a El Mundo i 50% a ABC. 
El Mundo, com els diaris de l’altre grup, també presenta una part de to positiu (29,03%), 
però a ABC aquest to és inexistent. 

Encara sobre el to positiu, apuntar que els manifestants són el personatge de tots els que 
hem vist i veurem que, globalment, té més to positiu. Així, dels sis diaris analitzats, tots 
menys ABC li atribueixen aquest tipus de to. A la vegada, és un personatge que, en 
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conjunt, té poc to negatiu. Com hem indicat, només destaca a El Mundo i ABC, mentre 
que en la resta de diaris és residual (2,94% a El Periódico i 6,12% a El Punt Avui) o 
inexistent (El País i La Vanguardia). 

Pel que fa al to neutre/ambigu vinculat als manifestants destaca especialment a El País 
(60%), El Mundo (45,16%), ABC (50%) i El Periódico (47,06%). En canvi, té menys 
presència a La Vanguardia (36,84%) i El Punt Avui (18,37%). 

8.3.4.5 To associat a l’independentisme 

Quant al to vinculat a l’independentisme trobem tres patrons de comportament diferents 
(gràfic 49).  

Gràfic 49. To associat a l’independentisme 

Font i autor: elaboració pròpia. 

El patró més comú és aquell en què de manera majoritària s’atribueix un to negatiu a 
l’independentisme. Això és el que succeeix en el tres diaris editats a Madrid i també a 
La Vanguardia. En concret, a ABC el to negatiu monopolitza gairebé tot 
l’independentisme i se situa en el 95,45%, mentre que a El País, El Mundo i La 
Vanguardia ho fa al voltant del 60%.  

El segon patró és el que presenta El Punt Avui, que s’ubica en l’extrem contrari del que 
acabem d’exposar, ja que en aquest diari a l’hora de referir-se a l’independentisme el to 
que domina de manera aclaparadora és el positiu, amb un 90,91%. En canvi, el to 
negatiu es limita a un 9,09%.I el tercer i últim patró és el de El Periódico, en què els 
trens tons presenten percentatges similars: 29,41% el positiu i el negatiu i 41,18% el 
neutre/ambigu.  
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Precisament, a banda de El Periódico, el to neutre/ambigu també destaca a El País 
(35,71%) i El Mundo (37,50%). A ABC (4,55%) i La Vanguardia (8,33%) és residual, i 
a El Punt Avui no apareix. 

Finalment, el to positiu vinculat a l’independentisme és present en quatre diaris: els tres 
editats a Barcelona i El País. Com ja s’ha apuntat abans, és majoritari a El Punt Avui 
(90,91%) i destaca a El Periódico (29,41%) i La Vanguardia (25%), mentre que a El 
País té una presència menor (7,14%). 

8.3.4.6 To associat al Tribunal Constitucional 

Amb relació al Tribunal Constitucional (gràfic 50) el primer element significatiu és que 
hi ha quatre diaris que li atribueixen de manera aclaparadora un to negatiu. Són els 
editats a Barcelona i El País. D’entre aquests, El Periódico és el que ho fa amb un 
percentatge menor, un 64,29%. A La Vanguardia el to negatiu s’enfila al 93,75%, 
mentre que a El Punt Avui i El País, de fet, només hi ha to negatiu (100%). 

Gràfic 50. To associat al Tribunal Constitucional 

Font i autor: elaboració pròpia. 

L’altra cara de la moneda són El Mundo i ABC, en què el to negatiu té una presència 
clarament inferior, del 33,33% i 28,57%, respectivament. Precisament, aquests dos 
diaris són els únics que atribueixen to positiu al Tribunal Constitucional. A El Mundo 
aquest és el to majoritari, amb un 50% de presència, i a ABC se situa en el 14,29%. 

Justament, a ABC el to predominant per al Tribunal Constitucional és el neutre/ambigu 
(57,14%). Aquest to també destaca a El Periódico (35,71%) i apareix en menor mesura 
a El Mundo (16,67%) i La Vanguardia (6,25%). 
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8.3.4.7 To associat a Catalunya 

L’últim personatge del qual s’exposen els resultats de l’anàlisi de to és Catalunya 
(gràfic 51).  

Gràfic 51. To associat a Catalunya 

Font i autor: elaboració pròpia. 

D’aquest personatge destaca l’elevada presència del to neutre/ambigu. De fet, és 
majoritari en quatre dels diaris: els tres editats a Madrid i El Periódico. Els percentatges 
concrets són: 85,71% a El País, 75% a El Mundo, 55,56% a ABC i 74,67% a El 
Periódico. A més, aquest to també té un nivell rellevant a La Vanguardia, del 40,91%. 

Tanmateix, a La Vanguardia el to majoritari és el positiu, amb un 54,55%, que també és 
el principal a El Punt Avui, en què arriba fins al 66,23%. L’altre diari on hi ha to positiu 
és El Periódico, però amb una presència menor (11,76%). 

Per contra, als tres diaris editats a Madrid no hi ha to positiu. El que sí que tenen és to 
negatiu i, de fet, són els tres mitjans que més l’atribueixen a Catalunya: un 14,29% a El 
País, un 25% a El Mundo i un 44,44% a ABC. Als diaris de Barcelona també hi ha to 
negatiu, però en un nivell inferior: 4,55% a La Vanguardia, 11,76% a El Periódico i 
12,99% a El Punt Avui. 
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9. CONCLUSIONS 

Aquesta recerca ha tingut per objecte d’estudi el tractament informatiu que els mitjans 
de comunicació realitzen d’un projecte polític i com aquest tractament permet legitimar-
lo o deslegitimar-lo. És un objecte d’estudi que s’ha concretat mitjançant l’anàlisi de 
l’anomenat Procés català durant un període de 10 anys (2006-2015), que s’ha pres com 
a estudi de cas. Els resultats d’aquest anàlisi –que ha inclòs els enquadraments, les 
estructures narratives i les agendes– permeten extreure’n diverses conclusions, que 
donen resposta als objectius i hipòtesis plantejades. 

1. La majoria de diaris analitzats legitima el nou Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, deslegitima el procés d’independència i 
opta per l’ambigüitat davant el dret a decidir. 

Davant els tres elements clau del Procés català en el període 2006-2015, els diaris 
analitzats es posicionen de la manera següent (taula 32): la majoria legitima el nou 
Estatut de Catalunya (El País, La Vanguardia, El Periódico i El Punt Avui) i, per 
contra, deslegitima el procés d’independència (tots excepte El Punt Avui). En una 
situació intermèdia se situa el dret a decidir/consulta, que és clarament deslegitimat per 
El Mundo i ABC i legitimat per El Punt Avui, mentre que El País, La Vanguardia i El 
Periódico opten per no posicionar-se o fer-ho amb ambigüitat. De manera gràfica, 
aquests posicionaments es concreten així: 

Taula 32. Legitimació i deslegitimació dels elements clau del Procés català 

  Nou Estatut d’Autonomia Dret a decidir/consulta Independència 

El Mundo Deslegitima Deslegitima Deslegitima 

ABC Deslegitima Deslegitima Deslegitima 
El País Legitima Ambigu/No es posiciona Deslegitima 
La Vanguardia Legitima Ambigu/No es posiciona Deslegitima 
El Periódico Legitima Ambigu/No es posiciona Deslegitima 

El Punt Avui Legitima Legitima Legitima 

Font i autor: propi 

Aquesta seqüència de legitimació/deslegitimació dels tres elements clau del Procés 
català (taula 32) permet extreure la conclusió següent: com més impacte pot tenir un 
projecte polític sobre les relacions Catalunya-Espanya, menys diaris el legitimen. En 
aquest sentit, l’Estatut –que planteja un increment de l’autogovern de Catalunya dins 
Espanya– és legitimat per la majoria de diaris. En canvi, la independència –que implica 
la fi de la pertinença de Catalunya a Espanya– només és legitimada per El Punt Avui. 

Pel que fa al dret a decidir/consulta val la pena aturar-s’hi per un motiu doble: és 
l’element en què hi ha més diversitat de posicionaments i també el que implica el 
reconeixement o no de la sobirania de Catalunya. El Mundo i ABC el deslegitimen des 



 

 
250 

de l’inci del període analitzat, l’any 2006, amb una narració prototípica d’escassa 
complexitat: el dret a decidir i una hipotètica consulta s’han de rebutjar perquè queden 
fora de la Constitució espanyola i, per tant, són il·legals. En la mateixa línia, neguen que 
Catalunya pugui ser considerada una nació sobirana. L’altra cara de la moneda és El 
Punt Avui que legitima el dret a decidir amb claredat al llarg de tot el període analitzat 
mitjançant una narració prototípica que el converteix en un dret inalienable i 
irrenunciable dels catalans i, per tant, que s’ha d’exercir sí o sí. En aquest sentit, 
considera que Catalunya és una nació sobirana. Tot i que en els seus editorials es mostra 
disposat a pactar com portar a terme una consulta, la negociació és un element secundari 
ja que allò rellevant és la necessitat de celebrar una consulta. 

El posicionament diàfan dels tres diaris anteriors –ja sigui a favor o en contra– contrasta 
amb l’ambigüitat o no posicionament de El País, La Vanguardia i El Periódico, que 
eviten focalitzar-se en el fons de la qüestió: si els catalans tenen o no el dret a decidir. El 
que fan es centrar-se en elements polítics més tangibles: l’Estatut retallat, un 
finançament que consideren insuficient per a Catalunya, la mala situació de les 
infrastructures i la picabaralla política i el debat jurídic que envolten el 9N de 2014 i les 
eleccions de 2015. Entre aquests tres diaris hi ha, però, una diferència: La Vanguardia i 
El Periódico demanen –tot i que de manera molt residual– que en cas de fer-se una 
consulta, aquesta sigui pactada. En canvi, El País no fa cap tipus de petició que doni 
peu a la celebració d’una consulta. 

Del posicionament de El País, La Vanguardia i El Periódico davant el dret a decidir i la 
independència s’infereix aquesta conclusió: davant un element (dret a decidir) que pot 
afavorir un objectiu al qual un mitjà de comunicació és contrari (independència), però 
que té el suport d’una part majoritària de la població,107 hi ha mitjans de comunicació 
que opten per no definir el seu posicionament o fer-ho de manera ambigua. El motiu per 
actuar d’aquesta manera es planteja per mitjà de la hipòtesi següent: la reclamació per 
part de la majoria dels catalans d’aplicar el dret a decidir de Catalunya posa en tensió 
dos elements de línia editorial d’aquests mitjans. D’una banda són contraris a la 
independència de Catalunya i d’altra banda estan a favor de resoldre els conflictes 
polítics per mitjà del vot, és a dir, de les urnes. 

Un element que reforça aquesta hipòtesi és un cas paradigmàtic detectat a El País. 
L’any 2012 publica un editorial que afirma que “en democracia, cualquier propuesta es 
legítima, incluída la independència”. És a dir, tot i que aquest diari no es partidari de la 
independència, admet que és una opció democràtica vàlida. Tanmateix, aquesta 
acceptació de la independència és únicament teòrica, ja que El País no concreta com 
aplicar-la al cas català. A la vegada, és un tipus d’afirmació que aquest diari no repeteix 
cap cop més al llarg del període analitzat. De fet, a la pràctica, el que succeeix a El País 

                                                
107 Segons una enquesta del CEO d’octubre de 2012, un 74,1% dels catalans eren partidaris de 

celebrar un referèndum. Vegeu l’apartat 6.4. 
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és el següent: a partir de 2013 –quan l’independentisme irromp a Catalunya i la 
independència ja no és només un objectiu abstracte, sinó que esdevé un projecte que es 
podria acabar materialitzant– El País multiplica les crítiques tant a l’independentisme 
com a la independència, una tendència que també es constata a La Vanguardia i El 
Periódico.  

Sigui com sigui i més enllà de si un diari legitima o deslegitima els diversos elements 
del Procés català, el tractament informatiu de tots ells permet constatar que, en el marc 
d’aquest procés, termes com independència, dret a decidir, consulta i referèndum han 
estat normalitzats socialment i també mediàticament. En altres paraules, han passat a 
ocupar un espai central tant en l’opinió pública com en l’esfera pública catalana i del 
conjunt d’Espanya. 

2. Els mitjans de comunicació analitzats presenten, des d’un inici, un 
posicionament clar respecte al Procés català i l’intensifiquen a 
mesura que avancen els anys, sobretot a partir de la irrupció de 
l’independentisme el 2012-2013.  

L’anàlisi dels enquadraments, les estructures narratives i les agendes dels diaris permet 
concloure que el seu patró de comportament a l’hora de legitimar o deslegitimar els tres 
elements clau del Procés català (nou Estatut d’autnomia, dret a decidir/consulta i 
independència) és el següent: el 2006-2007 els mitjans de comunicació ja es defineixen 
amb claredat sobre tots tres, i el que fan al llarg del període analitzat –fins arribar al 
2015– és concretar i intensificar el seu posicionament. Així, a mesura que una part dels 
ciutadans catalans i els polítics catalans accentuen i extremen les seves peticions –
passen de reclamar l’Estatut sense retallades a exigir un pacte fiscal, una consulta i, 
finalment, la independència de Catalunya– els mateixos diaris també intensifiquen i 
endureixen els seus posicionaments. 

Aquesta intensificació els diaris la fan de manera progressiva durant tot el període 
estudiat, però s’ha detectat un moment concret a partir del qual el procés d’extremar els 
posicionaments es produeix de manera més pronunciada. Són les manifestacions dels 
anys 2012 i sobretot 2013, quan irromp l’independentisme i fixa la independència com a 
objectiu final del Procés català. A la vegada, en aquest moment el dret a decidir deixa de 
ser una reivindicació eminentment abstracte i passa a exigir-se la realització d’una 
consulta o referèndum.108 

Com dèiem, aquesta intensificació progressiva dels posicionaments és vàlida per al tres 
elements clau del Procés català: Estatut, dret a decidir i independència. Amb tot, en el 
cas del dret a decidir hi ha una excepció: El País, La Vanguardia i El Periódico no 
deixen clar en cap moment quin és el seu posicionament sobre el dret a decidir. Ara bé, 

                                                
108 Vegeu l’apartat 6. 
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el que sí que fan com la resta de diaris és mantenir el mateix criteri al llarg de tot el 
període analitzat. En el seu cas el criteri és no posicionar-se o, en tot cas, fer-ho amb 
ambigüitat. 

D’altra banda, és pertinent posar el focus en l’Estatut i, més específicament, en 
l’autogovern de Catalunya. I és que en aquest àmbit hi ha dos aspectes rellevants que 
afecten els diaris editats a Madrid. El primer el trobem a El Mundo i ABC. Construeixen 
una narració prototípica que deixa entreveure que l’Estatut i el pacte fiscal són, 
simplement, l’avantsala del trencament d’Espanya i que, per tant, acceptar aquestes 
reclamacions seria un error perquè donaria ales als independentistes. Per construir 
aquesta narració, tots dos diaris sobredimensionen la independència: la situen com un 
dels focus principals de les manifestacions de 2006, 2007 i com el principal de la de 
2010, tot i que en aquest moment l’independentisme encara no ha irromput en l’escenari 
polític català. Una hipòtesi que podria explicar aquesta narració és que El Mundo i ABC 
utilitzen l’Estatut i el pacte fiscal com elements estratègics per generar por entre els 
sectors espanyols menys proclius a les demandes catalanes i, per tant, aconseguir que 
rebutgin qualsevol reclamació de més autogovern i millor finançament per a Catalunya.  

El segon aspecte rellevant vinculat amb l’autogovern de Catalunya es localitza a El 
País. És l’únic dels diaris de la mostra que readapta de manera clara el seu 
posicionament davant els reptes polítics que plantegen els ciutadans i polítics catalans. 
En concret, ho fa entorn a l’autogovern de Catalunya. Abans de 2012-2013 mostra una 
posició tèbia amb aquest autogovern, lluny de la intensitat que en aquest àmbit sí que 
mostren els tres diaris catalans. Recordem que El País no critica la sentència de 
l’Estatut per desmesurada ni la considera una provocació, com sí que fan els diaris de 
Barcelona. En la mateixa línia, abans de 2013 El País tampoc reclama amb força el 
pacte fiscal i, de fet, arriba a afirmar que no és prioritari. Ara bé, a partir del 2012-2013 
i davant la irrupció de l’independentisme, El País passa a fer bandera de la necessitat 
d’incrementar l’autogovern de Catalunya: reclama amb claredat una millora del 
finançament de Catalunya i comença a posar sobre la taula una solució de tipus federal 
per tal de resoldre el conflicte català. En altres paraules, en el moment que la 
independència esdevé una fita factible és quan El País reivindica amb nitidesa una 
millora de l’autogovern de Catalunya i de l’encaix de Catalunya a Espanya.  

Aquesta evolució d’El País davant el Procés català –passant a defensar activament 
l’increment de l’autogovern de Catalunya– es pot vincular amb el que en l’àmbit de la 
ciència política han descrit recentment Siroky et al. (2016). En un estudi sobre 
federalisme i descentralització dels estats, conclouen que la capacitat de negociació 
d’una regió per tal d’aconseguir més autonomia i competència és alta si l’amenaça 
d’independència és rellevant i el poder central té dependència econòmica de la regió 
perifèrica que es vol independitzar. En el cas de Catalunya els autors consideren que es 
compleixen totes dues condicions, però alerten que el govern espanyol no veu la 
independència de Catalunya com una alternativa creible perquè el context polític de la 
Unió Europea no la facilita i perquè Catalunya també té dependència econòmica envers 
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Espanya. Apunten que això manté allunyat el govern espanyol d’una negociació real 
sobre un canvi de relacions Catalunya-Espanya. 

3. Els diaris de Madrid tendeixen a no exposar els motius que porten 
els ciutadans catalans a mobilitzar-se i, per tant, a no explicar les 
causes del Procés català, generant un efecte descontextualitzador. 
En canvi, els de Barcelona sí que tendeixen a fer-ho.  

L’anàlisi de les estructures narratives del Procés català permet concloure que els diaris 
editats a Madrid tendeixen a no exposar els motius que porten una part considerable de 
ciutadans catalans a manifestar-se per aconseguir els objectius que s’han fixat. És a dir, 
aquests mitjans –sobretot El Mundo i ABC– no expliquen les causes que hi ha en 
l’origen dels reivindicacions dels manifestants i, en fer-ho, tampoc expliquen les causes 
del Procés català i del fet que evolucioni d’una manera i no d’una altra. Això fa que es 
generi un efecte de descontextualització del Procés. 

Per contra, els diaris editats a Barcelona sí que detallen aquestes causes i, en 
conseqüència, contextualitzen el Procés de manera més sistemàtica. Utilitzen una 
estructura narrativa concreta –un seguit de personatges no sobiranistes i vinculats al 
poder central espanyol realitzen múltiples accions negatives que perjudiquen 
Catalunya–109 per presentar al llarg de tot el període analitzat (2006-2015) i amb 
recurrència els motius que, segons ells, porten els manifestants a mobilitzar-se.  

Les causes principals que exposen són: els governs de José M. Aznar i Mariano Rajoy –
tots dos del PP– perjudiquen Catalunya mitjançant una política centralista, un atac a 
l’Estatut i un tracte fiscal injust; el govern de José L. Rodríguez Zapatero –del PSOE– 
fa una mala gestió del procés d’eleboració de l’Estatut i no resol la manca 
d’infrastructures catalanes, a la vegada que no gestiona correctament les ja existents; el 
Tribunal Constitucional és una eina al servei del PP i del PSOE que lamina les 
competències de Catalunya; el govern espanyol de Mariano Rajoy practica 
l’immobilisme i no respon a les demandes catalanes. Tots aquests motius, de fet, 
coincideixen en bona part amb les causes que des de la ciència política s’han apuntat 
com l’origen del Procés català i l’increment del sobiranisme i l’independentisme.110 

                                                
109 Per una exposició més profunda d’aquesta estrucutra narrativa vegeu l’apartat 8.2.4.8. 
110 En l’apartat 6 es citen múltiples recerques (VILAREGUT, 2011; SERRANO, 2013; GUIBERNAU, 

2013; CRAMERI, 2014; ELIAS, 2015; COLOMER, 2017; GILLESPIE, 2015) que apunten que les 
causes del Procés català i del creixement del sobiranisme i l’independentisme cal buscar-les no 
en aspectes identitaris sinó en: la negativa del govern de José M. Aznar a respondre a les 
demandes d’autogovern de Catalunya; la manca d’infrastructures a Catalunya; la sentència contra 
l’Estatut de Catalunya, impulsada pel PP; el mal finançament de Catalunya i el rebuig del govern 
espanyol a resoldre’l a través d’un pacte fiscal; la negativa del govern espanyol a acceptar una 
consulta o referèndum d’independència. De fet, en una enquesta del CEO del 2014, recollida en 
aquest mateix apartat, es va preguntar als nous independentistes quin era el motiu principal pel 



 

 
254 

Pel que fa als diaris de Madrid opten per no focalitzar l’atenció en els motius que hi ha 
darrera les reivindicacions dels manifestants, sinó que se centren en aspectes negatius 
dels personatges sobiranistes (nacionalisme català, independentisme, govern català, 
Artur Mas, etc.). Així, emfatitzen estructures narratives en què aquests personatges: (1) 
realitzen accions negatives –com manipular els catalans– i fixen objectius –com la 
independència– que acaben dividint la societat catalana; (2) desafien i amenacen 
Espanya, el seu estat de dret i el seu sistema polític; (3) són presentats com uns polítics 
incompetents.  

Aquesta tendència de descontextualització del Procés català s’ha detectat en els tres 
mitjans madrilenys, però en menor mesura a El País. Precisament, l’etapa en què aquest 
diari sí que presenta amb recurrència els motius dels manifestants per mobilitzar-se és la 
que va de 2010 a 2012, marcada per la sentència de l’Estatut i la reclamació d’un pacte 
fiscal. Un cop irromp l’independentisme, en aquest mitjà decau progressivament 
l’exposició dels motius dels manifestants i, tot i citar-los, passa a prioritzar la 
picabaralla política i la crítica a l’independentisme, en línia amb El Mundo i ABC. 

Tot plegat converteix aquest cas –explicar o no els motius que porten els manifestants a 
mobilitzar-se– en un exemple paradigmàtic del fet que, en ocasions, davant el Procés 
català els diaris de Barcelona i els de Madrid funcionen com dos grups separats, amb 
escassos lligams. Si bé és cert que, en el període estudiat (2006-2015), habitualment El 
País, La Vanguardia i El Periódico presenten una narració força homogènia i ocupen la 
centralitat dels mitjans de comunicació analitzats, generant connexions entre les esferes 
públiques i opinions públiques de Catalunya i de la resta d’Espanya, també ho és que, a 
vegades, es percep que no existeix un relat mínimament compartit entre els diaris de 
Barcelona i Madrid i que, en conseqüència, això es pot interpretar com un distanciament 
entre les seves respectives esferes i opinions públiques. En aquest sentit és rellevant 
tenir en compte que a Catalunya la difusió conjunta dels tres diaris de Madrid analitzats 
en aquesta recerca és clarament inferior a la dels tres diaris de Barcelona111, cosa que 

                                                                                                                                          

qual s’havien sumat a aquesta causa. El motiu que es va situar en primera posició va ser “Per 
l’actitud/comentaris del Govern Central cap a Catalunya” (42,0%), seguit de “Tema 
econòmic/impostos mal repartits” (13,4%). En canvi, un motiu clarament identitari com “Idioma 
i cultura catalana” només va ser citat per l’1,6% dels enquestats. 

111 Segons dades de l’OJD de 2012, la difusió específicament a Catalunya dels sis diaris analitzats en 
la nostra recerca va ser la següent, ordenada de més a menys: La Vanguardia, 172.263 exemplars; 
El Periódico, 107.512; El País, 37.404; El Punt Avui 26.513; El Mundo, 11.826; ABC, 4.238. Per 
tant d’entre els diaris editats a Madrid, només El País superava en difusió algun dels diaris de 
Barcelona, en concret a El Punt Avui, mentre que quedava molt lluny de La Vanguardia i El 
Periódico. De la seva banda, El Mundo i ABC tenien una difusió escassa a Catalunya. Prenem el 
2012 com a referència perquè la manifestació celebrada aquell any és la central de les set que 
s’han analitzat en aquesta recerca, en queden tres per davant seu i tres per darrera. De fet, durant 
el període 2011-2016 i, per tant, coincidint amb el Procés català, els diaris editats a Madrid han 
reduït clarament les seves vendes a Catalunya, en concret un 51,1%. Ho indica una anàlisi feta 
pel diari Ara que apunta que tot i que els mitjans editats a Barcelona també han reduït les seves 
vendes –en el marc de la crisi global de la premsa impresa–, ho han fet en un percentatge força 
inferior, del 31,9%. El resultat és que mentre el 2011 la premsa generalista de Madrid suposava 
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encara fa més evident el distanciament entre l’opinió pública de Catalunya i la de la 
resta d’Espanya. Dit d’una altra manera, si únicament tenim en compte les dades de 
difusió dels diaris, s’evidencia que posicionaments com els de El Mundo i ABC –que no 
només s’oposen al dret a decidir i a la independència, sinó també a un increment de 
l’autogovern de Catalunya– tenen un escàs predicament a Catalunya, ja que la seva 
difusió és molt minoritària.  

4. Els diaris editats a Barcelona situen els manifestants i, per extensió, 
els ciutadans catalans com un personatge clau del Procés català. El 
País també ho fa, però en menor mesura. Per contra, El Mundo i 
ABC en minimitzen la importància en benefici de càrrecs 
institucionals i partits polítics. 

El Procés català ha estat marcat per set grans manifestacions, algunes d’elles amb 
participacions històriques, cosa que les ha convertit en un element amb un elevat 
impacte en l’evolució del mateix Procés i de les relacions entre Catalunya i Espanya112. 
Precisament, el tractament informatiu que els diaris editats a Barcelona han fet del 
Procés català en el període 2006-2015 reconeix el paper clau que hi han tingut els 
manifestants i, per extensió, els ciutadans catalans. El País també el reconeix, però en 
menor mesura, mentre que El Mundo i ABC minimitzen la seva importància. Així es 
desprèn de diversos elements que han aflorat arran de l’anàlisi d’enquadraments, 
estructures narratives i agendes realitzat. 

Els manifestants són, juntament amb Artur Mas, els personatges més citats en el conjunt 
de diaris estudiats.113 Tanmateix, en els diaris editats a Barcelona, els manifestants són 
més presents que Mas i, en canvi, en els de Madrid l’ordre s’inverteix. De fet, a ABC els 
manifestants no apareixen en la llista dels 10 personatges més recurrents. En una línia 
similar, l’endemà de les manifestacions els manifestants acostumen a ser el protagonista 
principal de les portades dels diaris de Barcelona i El País, tot i que en aquest darrer 
diari en un nivell inferior. Per contra, El Mundo i ABC redueixen la seva presència i se 
centren en càrrecs institucionals i partits polítics com Artur Mas, CiU, José Montilla i 
Josep A. Duran i Lleida. 

D’altra banda, tots els diaris –excepte ABC– converteixen els manifestants en 
Sancionats aprovats per la seva capacitat de mobilització i el civisme amb què actuen. 
Ara bé, hi ha una diferència clara en el grau d’aprovació que els dediquen els diaris de 

                                                                                                                                          

un 16,6% dels diaris venuts al quiosc o per subscripció a Catalunya, el 2016 aquesta xifra s’havia 
reduït al 12,5%. L’anàlisi del diari Ara té en compte els mateixos diaris que la nostra mostra, als 
quals afegeix La Razón, editat a Madrid, i el diari Ara, editat a Barcelona. Es va publicar el 
09/11/2016 (pàg. 47) sota el títol “La premsa de Madrid perd en cinc anys el 51% de vendes a 
Catalunya”. 

112 Vegeu l’apartat 6.5. 
113 Vegeu la taula 19, a l’apartat 8.2.3. 



 

 
256 

Barcelona i els de Madrid. L’aprovació dels mitjans de Madrid tendeix a limitar-se a 
constatar els fets, a verificar l’èxit de convocatòria i el comportament correcte dels 
manifestants. En canvi, els diaris editats a Barcelona inclouen components d’efusivitat. 
La Vanguardia i El Periódico comparen els manifestants amb un “tsunami” i El Punt 
Avui és encara més expressiu, amb termes com “èxit impressionant” i resposta 
“excel·lent” i “impecable”. De fet, els tres diaris de Barcelona no només elogien la 
capacitat de mobilització dels manifestants, sinó també els seus objectius, cosa que no 
succeeix en els de Madrid. En el cas de La Vanguardia i El Periódico aplaudeixen els 
objectius relacionats amb la manca d’infraestructures i l’exigència d’un Estatut sense 
retallades. El Punt Avui va més enllà i també elogia els objectius vinculats a la 
realització d’una consulta i a la consecució de la independència de Catalunya. 

Un altre punt a destacar és un aspecte genuí dels diaris de Barcelona. Inclouen una 
estructura narrativa que contribueix a generar la percepció que els manifestants tenen el 
poder de canviar la situació política existent. Així, a La Vanguardia, El Periódico i El 
Punt Avui la gran majoria d’accions que realitzen els manifestants són de caràcter 
positiu, cosa que no succeeix en els de Madrid. A la vegada, aquestes accions 
afavoreixen els objectius que els mateixos manifestants han fixat per a si mateixos i per 
a Catalunya: aconseguir un Estatut no retallat, el pacte fiscal, una consulta o la 
independència. Aquesta càrrega positiva ajuda a crear la percepció que els manifestants 
tenen el poder de canviar la situació política existent. És a dir, no específicament 
d’aconseguir els objectius que s’han marcat, però sí de modificar les circumstàncies 
polítiques. Aquest és un element que també apunten Castelló i Capdevila (2015). 

Finalment, dos elements que evidencien com El Mundo i ABC tendeixen a minimitzar la 
importància dels manifestants i, de retruc, dels ciutadans en el Procés català i com, per 
contra, donen un major protagonisme als polítics. El primer: El Mundo i ABC 
construeixen una narració prototípica que posa el focus en els polítics independentistes, 
sobiranistes i catalanistes, i deixa els manifestants en un paper secundari. És la següent: 
aquests polítics són sobrepassats pels manifestants i acaben perdent el control de la 
situació. Dit d’una altra manera, utilitzen els manifestants per mostrar polítics com 
Artur Mas i José Montilla com uns incompetents en què no es pot confiar.  

I segon element: a l’hora de definir qui és el creador del Procés català i el responsable 
d’haver fixat l’objectiu de la independència –si els ciutadans catalans o els polítics–, El 
Mundo i ABC creen una narració prototípica en què són únicament el nacionalisme 
català i Artur Mas els que han creat el Procés. De la seva banda, La Vanguardia, El 
Periódico i El País presenten un model híbrid en què els impulsors del Procés català i 
de l’objectiu de la independència són, a la vegada, una part considerable dels ciutadans 
catalans i un grup de polítics sobiranistes/independentistes. Per últim, El Punt Avui 
planteja un patró narratiu en què són els ciutadans catalans els que han creat el Procés i 
han marcat l’objectiu d’aconseguir la independència als polítics catalans, una part dels 
quals s’ha fet seu aquest projecte i també ha passat a impulsar-lo. 
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Tots els elements exposats en aquesta conclusió i també els apuntats en l’anterior sobre 
els motius que porten els manifestants a mobilitzar-se114 fan que en els diaris editats a 
Barcelona es reflecteixi amb claredat que els ciutadans i la societat civil catalana –si 
més no, una part significativa d’aquests ciutadans i societat civil– tenen un paper 
essencial en l’origen de les demandes del Procés català: increment de l’autogovern a 
través d’un nou Estatut, millora de les infrastructures, pacte fiscal, dret a decidir i 
independència. En el cas de El País aquest orígen social de les reclamacions catalanes 
també es percep, tot i que en menor mesura, mentre que a El Mundo i ABC és clarament 
difuminat. 

5. Els mitjans de comunicació prioritzen els personatges vinculats a 
institucions públiques i partits polítics a l’hora informar del Procés 
català, per sobre dels de caràcter social. 

L’estudi d’agendes realitzat en el marc d’aquesta recerca permet concloure que a l’hora 
d’informar sobre el Procés català els mitjans de comunicació prioritzen els personatges 
vinculats a institucions públiques i partits politics per sobre dels relacionats amb 
moviments socials i entitats civils. En aquest sentit, el tractament informatiu dels diaris 
tendeix a minimitzar el rol dels personatges amb caràcter social i, per tant, la seva 
presència en l’esfera pública. L’única excepció destacada són els manifestants –tal com 
s’ha apuntat en l’anterior conclusió–115 ja que, més enllà d’ells, els personatges socials 
són residuals. Aquesta és una conclusió vàlida per al conjunt de mitjans de comunicació 
estudiats, tot i que en els diaris de Madrid aquest patró esdevé més extrem que en els de 
Barcelona. 

Així, entre els deu personatges que més apareixen en cada diari116 hi predominen els 
vinculats a institucions públiques, partits polítics i moviments polítics: Artur Mas, 
Mariano Rajoy, govern espanyol, govern català, Tribunal Constitucional, José 
Montilla, José L. Rodríguez Zapatero, CiU, ERC, PP, PSOE, independentisme, 
nacionalisme, etc. Per contra, la presència de personatges amb un marcat caràcter social 
és clarament inferior. A banda dels manifestants, només hi trobem dos personatges més. 
El primer és Catalunya, que incloem aquí perquè agrupa diversos conceptes entre els 
quals n’hi ha alguns amb un marcat component social com ciutadans catalans o societat 
catalana. És un personatge que apareix més en els mitjans de Barcelona que en els de 
Madrid, i destaca especialment a El Punt Avui. I el segon és l’ANC, que només apareix 
a El Punt Avui. 

Aquesta desigualtat entre una i altra tipologia de personatges –els vinculats amb la 
política institucional i els de caràcter social– és una tendència ja detectada en altres 

                                                
114 Conclusió número 3. 
115 Conclusió número 4. 
116 Vegeu la taula 19, a l’apartat 8.2.3. 
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recerques sobre el Procés català (CASTELLÓ, 2014; CASTELLÓ i CAPDEVILA, 2015; GILI, 
2014 i 2016; XAMBÓ et al., 2014). Això és altament significatiu si es té en compte el 
consens que hi ha a l’hora de reconèixer el paper clau que han jugat en el Procés milers 
de ciutadans –que han sortit a manifestar-se al llarg de 10 anys– i també les entitats 
civils sobiranistes i múltiples plataformes ciutadanes.117 

De retruc, aquesta desigualtat dificulta que els manifestants i les entitats civils puguin 
exposar els seus arguments en l’opinió pública. En canvi, això beneficia als personatges 
vinculats a institucions públiques i partits polítics. I és que la preeminència que els 
atorguen els mitjans de comunicació els dona el poder de reinterpretar i reemmarcar 
(reframe) els arguments dels actors socials d’acord amb els seus interessos i objectius, 
que no sempre han de ser coincidents amb els dels ciutadans i les entitats civils. Per tot 
plegat es crea la imatge que la política és un espai reservat, essencialment, per als 
polítics.  

6. Els diaris que proposen una solució pactada per tal que Catalunya 
tingui més autogovern i continuï dins Espanya –El País, La 
Vanguardia i El Periódico– es refereixen a un pacte entre governs i 
no necessàriament entre ciutadans. 

El País, La Vanguardia i El Periódico són els tres diaris de la mostra que proposen com 
a solució al conflicte català el diàleg i el pacte amb l’objectiu que Catalunya augmenti el 
seu autogovern i, a la vegada, continuï dins Espanya. Quan aquests mitjans reclamen 
diàleg i pacte ho fan dirigint-se, essencialment, als governs català i espanyol i als seus 
presidents respectius. En canvi, no es refereixen ni als manifestants, ni a les entitats 
civils impulsores del Procés català ni tampoc al conjunt de ciutadans catalans. De la 
mateixa manera, no clarifiquen si aquests ciutadans haurien de validar o no a les urnes 
un hipotètic pacte entre el govern català i l’espanyol. 

Amb aquesta estructura narrativa, aquests tres diaris tendeixen a generar la imatge que 
les decisions polítiques que impliquen un canvi profund les prenen els polítics 
institucionalitzats, no els ciutadans als quals afecten aquestes decisions. Es tracta d’un 
patró narratiu que es pot vincular al concepte ‘pacte entre elits’, descrit per la ciència 
política com una fórmula utilitzada per solucionar conflictes polítics profunds i de llarg 
abast. En aquest àmbit, hi ha consens acadèmic sobre el fet que, tot i la importància de 
la societat civil, els canvis polítics significatius –i això inclou els canvis territorials– 
tendeixen a ser negociats i pactats per l’elit política, econòmica i social (O’DONELL i 
SCHMITTER, 1986; PRZEWORSKI, 1992; SCHMITTER, 2010). Precisament els pactes entre 
elits van ser claus en un dels episodis de la història contemporània espanyola recent, 
l’anomenada Transició (1975-1978), que tanmateix no s’entendria sense l’acció del 

                                                
117 És un paper clau constatat per múltiples recerques: SUBIRATS I VILAREGUT, 2013; BURG, 2015; 

CRAMERI 2015b; COLOMER, 2017. Per més detalls vegeu l’apartat 6.5. 



 

 
259 

moviment obrer i estudiantil (ALONSO i MURO, 2011; PINILLA, 2009; GALLEGO, 
2008)118. 

D’altra banda, en aquest punt es oportú destacar que El País, La Vanguardia i El 
Periódico –que són els diaris que proposen un pacte entre governs i no necessàriament 
entre ciutadans per resoldre el conflicte català– són, a la vegada, els tres mitjans que no 
es posicionen o ho fan de manera ambigua davant el dret a decidir de Catalunya. És un 
dret que, precisament, posa els ciutadans en el centre del tauler polític i els dona el 
poder de determinar qualsevol aspecte rellevant de la comunitat de la qual formen 
part.119 

7. En els diaris de Madrid la solució al conflicte català se situa 
preferentment en mans de personatges no sobiranistes. Per contra, 
en els de Barcelona queda en mans d’una barreja de personatges 
no sobiranistes, sobiranistes i ambigus. 

L’anàlisi en clau sobiranista dels rols narratius de Proponent de contracte i Destinatari 
de contracte120 permet posar llum a preguntes del tipus “En mans de qui és la solució al 
conflicte català?” o “Qui té la potestat de resoldre el conflicte català?”. I és que tenint en 
compte que és a través d’aquests dos rols que es fixen les missions per tal d’aconseguir 
uns determinats objectius, observar quin tipus de personatges els assumeix dona pistes 
sobre el model de resolució del conflicte català que construeix cadascun dels diaris de la 
mostra. 

Els resultats d’aquesta anàlisi indiquen que els diaris de Madrid i Barcelona responen 
aquestes preguntes en línies diferents. Comencem pels de Madrid: el Proponent de 
contracte és un personatge tant sobiranista (Artur Mas, manifestants, govern català, 
nacionalisme català, etc.) com no sobiranista (govern espanyol, Mariano Rajoy o els 
tres mateixos diaris per mitjà dels seus editorials) que fa propostes a un Destinatari de 
Contracte clarament no sobiranista (govern espanyol, Mariano Rajoy, PP, PSOE, etc.). 
Per tant, aquests mitjans dibuixen un escenari en què la solució al conflicte català queda 
en mans, majoritàriament, de personatges no sobiranistes. 

Per contra, en els diaris catalans trobem un patró diferenciat. D’una banda hi ha La 
Vanguardia i El Periódico en què uns Proponents de contracte sobiranistes (Artur Mas, 
manifestants, govern català, CiU, ANC, etc.) i no sobiranistes (govern espanyol, 
Mariano Rajoy, PSC, Albert Rivera, Tribunal Constitucional, etc.) fan peticions a 

                                                
118 Els darrers anys hi ha hagut un debat en els estudis sobre la Transició espanyola sobre què és el 

que realment havia forçat el canvi de la dictadura a la democràcia: el pacte entre elits o la lluita 
dels moviments obrer i estudiantil. Més enllà d’aquest debat i de les diferències d’enfocament 
entre els autors citats, tots ells inclouen els pactes entre elits com un element clau en la Transició. 

119 Per més detalls sobre el concepte dret a decidir vegeu l’apartat 5.5. 
120 Vegeu l’apartat 8.2.1.2. 
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Destinataris de contracte que tant són sobiranistes, no sobiranistes com ambigus, tot i 
que sobretot destaquen els sobiranistes (Artur Mas, govern català, independentistes, 
Junts pel Sí, etc.) i els ambigus (catalanisme, polítics catalans, polítics espanyols, 
Catalunya, Espanya, etc.). En conseqüència, a La Vanguardia i El Periódico la solució 
al conflicte català passa per tot tipus de personatges: sobiranistes, no sobiranistes i 
ambigus. 

D’altra banda, El Punt Avui crea una estructura narrativa en què aquesta solució queda, 
de manera preferent, en mans de sobiranistes. Així, un Proponent de contracte que és 
clarament sobiranista (ANC, Carme Forcadell, CiU, ERC, Junts pel Sí, Artur Mas, 
manifestants, etc.) encarrega missions a un Destinatari de contracte que tot i que sovint 
és no sobiranista i ambigu, en la majoria d’ocasions és sobiranista (Catalunya, CiU, 
ERC, ICV, independentisme, Artur Mas, etc.). Dit d’una altra manera, El Punt Avui –
com ja hem anat veient– construeix una narració en què Catalunya és sobirana per 
decidir el seu futur. 

Finalment, és rellevant observar el fet que en els tres diaris catalans hi ha un nivell de 
personatges ambigus sensiblement superior que en els diaris de Madrid,121 aspecte que 
s’observa especialment en els rols de Proponent de contracte-Destinatari de 
contracte122 i Subjecte d’acció-Subjecte d’estat,123 que són els que proposen i executen 
les missions. Això és significatiu perquè indica que en els mitjans catalans abunden les 
propostes i execucions d’acció amb personatges que no tenen una posició clara sobre el 
Procés català i que, per tant, podrien ser més susceptibles de voler negociar una sortida 
consensuada al conflicte existent que no pas els netament sobiranistes i no sobiranistes. 

8. El tractament informatiu dels diaris posa en relleu que el Procés 
català està dominat pel desacord i per l’absència d’un diàleg real. 

Els resultats de l’anàlisi dels enquadraments i les estructures narratives permeten 
observar que el Procés català està dominat pel desacord i l’absència d’un diàleg real. 
Això es percep en la relació entre els personatges catalans i els de la resta d’Espanya, 
però també –tot i que en un nivell inferior– entre els mateixos personatges catalans. Hi 
ha tres elements eloqüents que ho exemplifiquen. 

El primer es detecta en el rol narratiu del Destinatari de contracte. El conjunt de diaris 
creen una estructura narrativa en què majoritàriament no consta si els personatges que 
assumeixen aquest rol accepten les propostes o reclamacions que els fan altres 
personatges.124 Això, per si sol, ja denota que molt sovint quan un personatge polític fa 
una proposta, no n’espera una resposta concreta ni l’establiment d’un diàleg real, sinó 

                                                
121 Vegeu l’apartat 8.2.2. 
122 Vegeu l’apartat 8.2.1.2. 
123 Vegeu l’apartat 8.2.1.3. 
124 Vegeu l’apartat 8.2.1.2. 
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que simplement es fa com una teatralització de la política. A més, quan sí que consta si 
s’accepten o no les reclamacions fetes, en tots els diaris s’imposa clarament el 
Destinatari de contracte denegatori per davant de l’aprovatori, cosa que evidencia un 
elevat grau de desacord al voltant del Procés català i del futur polític de Catalunya.  

Seguint aquest mateix fil, hi ha l’opció que tant si el Destinatari de contracte accepta 
com si rebutja la proposta que se li fa, pugui fer una contraproposta, assumint el rol de 
Destinatari de contracte contraproponent. Doncs bé, la presència d’aquest rol és 
residual, per sota del 5% en tots els diaris, mentre que a El País arriba al 10%. Aquesta 
escassa presència constata que, tot i que en el marc del Procés català es fan moltes 
propostes, gairebé mai es realitzen una contraproposta que permeti establir una 
negociació o diàleg real. En resum, tot i que en tots els diaris de la mostra la fase de 
contracte té una presència predominant –ocupa la primera o segona posició en la 
majoria de mitjans–,125 una anàlisi detallada permet determinar que en el Procés català 
no és produeix un diàleg real. 

El segon element el trobem en els rols narratius de Sancionador i Sancionat. Els tipus 
que destaquen més en tots els diaris són els de crític i criticat –respectivament– amb 
una presència d’entre un 20% i un 35% superior a la d’aprovat i aprovatori.126 Per tant, 
les desacreditacions i desautoritzacions pròpies d’aquests rols són comuns en tots els 
diaris.  

I el tercer element que posa en relleu l’inexistència d’un diàleg real en el marc del 
Procés català es detecta en l’anàlisi de frames. I és que l’enquadrament més present a 
l’hora d’informar sobre el Procés català és, en tots els diaris, el de conflicte, amb 
percentatges que es mouen entre el 50% i el 65%.127 Això implica que en la majoria 
d’accions del Procés es posen de manifest desacords o diferències, s’efectuen retrets i 
crítiques i es parla de guanyadors i perdedors.  

9. El Procés català està marcat per la negativitat que, per norma 
general, destaca més en els diaris de Madrid que en els de 
Barcelona. 

L’anàlisi de les estructures narratives i els enquadraments del Procés català permet 
deduir que el tractament informatiu que es fa d’aquest projecte polític està dominat per 
elements de caràcter negatiu: el conflicte, la crítica, la provocació, l’amenaça, el 
desacord, les accions perjudicials, etc. Tots aquests elements es manifesten de manera 
habitual en les relacions entre els diversos protagonistes del Procés, sobretot en les que 
s’estableixen entre personatges que representen el poder polític català i d’altres que 
representen el poder polític espanyol. Amb tot, aquests components negatius 

                                                
125 Vegeu l’apartat 8.2.5. 
126 Vegeu l’apartat 8.2.1.7. 
127 Vegeu l’apartat 8.3.1. 
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predominen més en els diaris editats a Madrid que en els de Barcelona. En aquest sentit, 
El Punt Avui és l’únic dels sis diaris analitzats en què de manera clara hi destaquen 
elements positius vinculats al Procés. Més enllà d’això, la negativitat preponderant 
s’evidencia principalment per mitjà dels elements següents, alguns dels quals ja s’han 
apuntat anteriorment en aquestes conclusions: 

• El frame més present a l’hora d’informar sobre el Procés català és, en tots els diaris, 
el de conflicte.128  

• El to negatiu sempre s’imposa al positiu a l’hora d’informar sobre el Procés català, 
amb una excepció: El Punt Avui. Precisament, sobre el to positiu: en els tres diaris 
de Madrid és residual (en cap cas arriba al 8%), mentre que en els de Barcelona es 
del 10,71% a El Periódico, 20% a La Vanguardia i 37,93% a El Punt Avui.129 

• Hi ha diversos aspectes dels rols narratius que també evidencien la negativitat 
preponderant. Un d’ells té a veure amb la relació que s’estableix entre el rol 
narratiu de Proponent de contracte i el de Destinatari de contracte. En els diaris de 
Barcelona aquests dos rols s’associen més a relacions de promesa i seducció –de 
caràcter positiu–, mentre que els diaris de Madrid ho fan a relacions de provocació, 
que tenen un accent més negatiu.130  

• En tots els diaris s’imposa clarament el Destinatari de contracte denegatori per 
davant del Destinatari de contracte aprovatori.131 

• En quant a la relació que s’estableix entre el Subjecte d’acció i el Subjecte d’estat 
s’observa que en els diaris de Madrid, el Subjecte d’estat perjudicat és el majoritari. 
A El Periódico el perjudicat també és el dominant. Per contra, a La Vanguardia i El 
Punt Avui el preponderant és el Subjecte d’estat beneficiat, tot i que seguit de prop 
pel perjudicat.132 

• El tipus de Sancionador que destaca més en tots els diaris és el Sancionador crític, 
per sobre del Sancionador aprovatori. I el mateix esquema es reprodueix entre el 
Sancionat criticat i el Sancionat aprovat. Ara bé, entre els diaris de Madrid, els 
percentatges de Sancionador crític i Sancionat criticat són sensiblement superiors 
que en els de Barcelona, on hi ha un nivell superior d’elogi i aplaudiment i, per tant, 
d’aspectes positius vinculats al Procés català.133 
 

10. La polarització entre personatges vinculats al poder polític català 
i al poder polític espanyol domina la narrativa sobre el Procés 
català que construeixen els mitjans de comunicació. 

                                                
128 Vegeu l’apartat 8.3.1. 
129 Vegeu l’apartat 8.3.3. 
130 Vegeu l’apartat 8.2.1.2. 
131 Ibid. 
132 Vegeu l’apartat 8.2.1.3. 
133 Vegeu l’apartat 8.2.1.7. 
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A partir de l’estudi dels enquadraments, les estructures narratives i les agendes del 
Procés català es conclou que tots els mitjans de comunicació analitzats construeixen una 
narrativa basada en la polarització, que genera una oposició entre personatges vinculats 
al poder polític català i al poder polític espanyol. Aquesta polarització es percep en 
múltiples elements, alguns dels quals ja s’han apuntat en aquestes conclusions i que ara 
són complementats amb altres aportacions.  

El primer element en què ens fixem és el frame de conflicte, dominant en tots els diaris 
de la mostra. Es basa en la crítica i el retret entre personatges i, en conseqüència, 
produeix una oposició evident entre ells. Aquest enquadrament està acompanyat pel de 
responsabilitat, en què destaca l’atribució de responsabilitat/culpabilitat entre 
personatges i, per tant, la polarització. Així, en un conflicte polític marcat per la tensió –
com és el Procés català– la prevalença d’aquests dos enquadraments permet gener un 
plus d’acció a la narració dels mitjans de comunicació.  

A més, el frame de conflicte està connectat amb el denominat frame estratègic o 
esquema del joc (game framing) en què les estratègies polítiques esdevenen el motor 
narratiu de les històries periodístiques (CAPPELLA i JAMIESON, 1997; AALBERG et al. 
2012). Un exemple d’això el trobem a El Mundo i ABC, en què Mas es converteix a 
l’independentisme per pura estratègia: el moviment ciutadà que ell mateix havia creat 
l’ha sobrepassat i convertir-se a l’independentisme ha estat l’única solució per no perdre 
el poder polític. Aquesta estructura embranca amb el cinisme mediàtic descrit per 
diversos autors i que Sintes (2010, 264) defineix com una pràctica que “emfasitza el 
conflicte i dona per suposat que els polítics només persegueixen el poder, que tan sols 
els importa guanyar al preu que sigui”. 

La primacia dels frames de conflicte i de responsabilitat encaixa amb una altra 
tendència de la narració periodística: davant de conflictes institucionals complexos –i el 
cas català ho és– els periodistes utilitzen les oposicions binàries entre els personatges 
vinculats a aquests conflictes per facilitar-ne l’explicació (O’DONNELL i CASTELLÓ, 
2011, pàg. 196). En aquest sentit, les dues fases narratives que prevalen en el conjunt de 
diaris analitzats –la de contracte i la de sanció134– estan clarament relacionades amb les 
oposicions binàries, ja que es basen, respectivament, en un intercanvi de propostes i un 
elevat grau de crítica entre personatges.  

Dos exemples d’oposicions binàries recurrents en la recerca feta són els binomis govern 
català-govern espanyol i Artur Mas-Mariano Rajoy. De fet, la preeminència d’aquests 
dos darrers personatges en el conjunt de la mostra esdevé un clar exemple de 
personificació de la política, un fenomen que deriva del paper de mediador que realitzen 
els mitjans de comunicació i que implica que l’explicació de la política i dels conflictes 
polítics es realitzi per mitjà de la confrontació entre persones i no tant entorn als temes o 

                                                
134 Vegeu l’apartat 8.2.5. 
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issues (DADER, 1998; AIRA, 2010). Això, a la vegada, contribueix a una cobertura 
informativa de tipus carrera de cavalls, en què per exemple Mas i Rajoy competeixen i 
s’enfronten per aconseguir imposar els seus arguments, més que no explicar quins són 
aquests arguments. És un tipus de cobertura –la de carrera de cavalls– típica dels debats 
polítics d’Espanya (SÁDABA i VARA, 2003). 

Tot plegat –frame de conflicte, frame estratègic, oposicions binàries, personificació de 
la política, cobertura tipus carrera de cavalls– contribueix a una narrativa basada en la 
polarització i l’enfrontament que, tal com han alertat diversos autors (p. ex. CASTELLÓ, 
2014), “dificulta una comprensió profunda de problemes polítics complexos”. És un 
tipus de narrativa que, portada a l’extrem impulsa el cinisme, la desconfiança i l’apatia 
envers la política i, en últim terme, pot produir una pèrdua de qualitat democràtica 
(CAPPELLA i JAMIESON, 1997; VALENTINO et al., 2001; AALBERG et al., 2012).  

11. Els diaris analitzats presenten narracions prototípiques 
contradictòries i incompatibles, cosa que evidencia un elevat grau 
de partidisme mediàtic. 

L’estudi de les estructures narratives dels diaris ha permès detectar l’existència de 
narracions prototípiques contradictòries entre els diversos mitjans de comunicació 
analitzats. És a dir, sobre uns mateixos fets –les manifestacions ciutadanes– i un mateix 
projecte polític –el Procés català– sovint es construeixen narracions incompatibles, ja 
que les d’uns mitjans de comunicació s’oposen a les dels altres. No ens referim 
únicament al fet que els diaris proposin solucions antagòniques per resoldre el conflicte 
català –cosa que, com hem vist, succeeix– sinó sobretot al fet que de manera freqüent el 
relat que construeix un diari sobre el Procés català se situa a les antípodes del que 
elabora un altre. En altres paraules, hi ha narracions que s’anul·len mútuament: o són 
certes les unes o ho són les altres –o potser no ho és cap d’elles–, però sembla 
impossible que totes siguin certes a la vegada. 

Potser l’exemple més paradigmàtic d’aquesta tendència el trobem en l’antagonisme 
creat per El Mundo i ABC, d’una banda, i El Punt Avui de l’altra. Pels dos diaris editats 
a Madrid el fet que el nacionalisme català i l’independentisme impulsin el dret a decidir 
i la independència de Catalunya implica que estant executant un pla basat, literalment, 
en el totalitarisme, el fanatisme i els mètodes antidemocràtics que suposa un retorn al 
passat. A això hi afegeixen un altre element, que en aquest cas comparteixen amb El 
País: per tirar endavant aquest projecte, el nacionalisme català, l’independentisme i 
Artur Mas manipulen els manifestants i, en general, els catalans en benefici dels seus 
interessos. Per contra, El Punt Avui converteix el dret a decidir i el propòsit d’assolir la 
independència en un projecte que és sinònim de democràcia i de llibertat. Cal tirar-lo 
endavant, argumenta, per dignitat i per evitar que una Espanya recentralitzadora i que 
no accepta la plurinalcionalitat ni la diversitat cultural acabi amb Catalunya. Aquestes 
dues narracions són les dues cares d’una mateixa moneda que, si no fos perquè estan 
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fixades sobre el mateix suport i es refereixen a un mateix projecte polític, podríem 
arribar a pensar que entre l’una i l’altra no hi ha cap tipus de relació. 

Aquesta tendència a crear narracions contradictòries va encara un pas més enllà. I és 
que s’han detectat casos en què un diari nega i rebutja l’explicació que un altre mitjà 
dona del Procés català –i que s’oposa a la seva– per considerar-la falsa o irreal. Això 
succeeix, per exemple, quan La Vanguardia, El Periódico i, sobretot, El Punt Avui 
creen una narració en què personatges com el govern espanyol, el PP, el Tribunal 
Constitucional i, en menor mesura, el PSOE perjudiquen Catalunya amb un tracte fiscal 
injust, una política centralista i atacs a l’Estatut. El Mundo i ABC neguen aquesta 
explicació de la realitat i l’atribueixen al victimisme que habitualment practica el 
nacionalisme català. 

Un altre exemple d’aquesta dinàmica el trobem quan El Mundo, ABC, El País, La 
Vanguardia i El Periódico –aquests tres últims diaris en un nivell clarament inferior als 
dos primers– alerten que l’independentisme perjudica Catalunya i la divideix. El Punt 
Avui no només no crea aquesta narració, sinó que la nega: emfasitza el poder inclusiu de 
les manifestacions i destaca que el projecte independentista en cap moment ha posat en 
risc la cohesió social. 

No és el nostre propòsit discernir quina o quines de les narracions prototípiques 
detectades en cadascun dels diaris s’adeqüen més als fets vinculats al Procés català –
això podria esdevenir per si sol una altra tesi doctoral, i molt ens temem que difícilment 
s’arribaria a unes conclusions irrefutables–, però sí que és la nostra intenció constatar 
les contradiccions entre les narracions dels diaris analitzats. Plantegem-ho en forma de 
pregunta: més enllà de si els diaris són favorables o contraris a l’Estatut, el dret a 
decidir/consulta i la independència, com és possible que l’explicació que construeixen 
del Procés català sigui, en alguns casos, contradictòria i incompatible? 

La resposta segurament cal buscar-la en el partidisme mediàtic propi del sistema de 
mitjans de l’Estat espanyol, al voltant del qual hi ha un ampli consens135 i que, de fet, 
també s’ha detectat en el tractament informatiu del Procés català (CASTELLÓ i 
CAPDEVILA, 2013, pàg. 996). Això es tradueix en uns mitjans de comunicació que 
s’alineen amb unes determinades opcions o partits polítics. És el que Hallin i Mancini 
(2004, pàg. 73-74) han anomenat model “pluralista polaritzat” de mitjans de 
comunicació, del qual forma part Espanya. En el seu reconegut estudi, aquests autors el 
defineixen com un model en què els partits polítics tenen una forta influència en els 
mitjans i en l’opinió pública, fet que genera una premsa altament polititzada, partidista i 
sovint amb una autonomia limitada. Actors polítics i també econòmics utilitzen els 
mèdia com instruments per intervenir en el món polític i l’esfera pública.  

                                                
135 Vegeu l’apartat 5.3. 
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Aquest partidisme mediàtic i el model pluralista polaritzat ens ha fet pensar en l’opinió 
“no pública” de la qual parla Habermas,136 en què la deliberació racional ha estat 
substituïda per una comunicació estratègica, pròpia de la propaganda i el màrqueting 
polític. En aquest tipus d’opinió pública els mitjans de comunicació –cada cop més 
dependents de partits polítics, governs i grups empresarials–137 més que informar, el que 
fan és emetre missatges interessats i partidaris amb l’objectiu d’influir sobre la 
ciutadania. Precisament, en aquest punt s’obre un gran interrogant: com ha rebut la 
ciutadania els discursos sobre el Procés català que han fet els mitjans? Predomina el 
públic que només s’informa per mitjà de mitjans que reafirmin la seva ideologia i que 
podríem equiparar al públic consumidor i passiu de què parla Habermas? O també hi ha 
una ciutadania crítica i deliberativa que, tot i no renunciar al seu posicionament polític 
davant el Procés, qüestiona els relats que n’han construït els mitjans? Són preguntes que 
queden obertes. 

12. El tractament periodístic que es fa del Procés català i la seva 
legitimació o deslegitimació està determinat pel lloc d’origen i la 
línia editorial de cada diari. Per contra, l’eix esquerra-dreta no 
influeix en el seu posicionament. 

Arran dels resultats obtinguts en aquesta recerca es pot inferir que el que determina el 
tractament periodístic que un mitjà de comunicació fa del Procés català i també el grau 
de legitimació o deslegitimació que dona a aquest Procés és una combinació de dos 
elements: el lloc d’origen del mitjà de comunicació (adscripció territorial) i la línia 
editorial del mateix mitjà. Així, el lloc d’origen marca una tendència dels mitjans de 
comunicació a l’hora de posicionar-se davant el Procés català, però és la línia editorial 
de cada mitjà el que fa que aquesta tendència s’ubiqui en un punt concret de l’eix de 
legitimació/deslegitimació del Procés català. En canvi, l’element que no influeix en el 
posicionament dels diaris és l’eix ideològic esquerra-dreta.  

A partir de la combinació entre lloc d’origen i línia editorial de cada diari es constaten 
tres grups de mitjans diferents a l’hora d’informar sobre el Procés català (figura 1). En 
un extrem hi ha El Mundo i ABC, clarament contraris al Procés i a tots els seus elements 
principals: Estatut sense retallades/millora de l’autogovern, pacte fiscal, dret a 
decidir/consulta i independència. En l’extrem oposat s’hi ubica El Punt Avui, partidari i 
defensor de tots aquests elements acabats de citar. I en una posició intermèdia s’hi 
localitzen El País, La Vanguardia i El Periódico, que mostren predisposició cap alguns 
elements –Estatut sense retallades/millora de l’autogovern i nou sistema de 

                                                
136 Vegeu l’apartat 5.1.2. 
137 Dues obres recents que posen de relleu les relacions entre política, grups empresarials (sobretot 

del sector financer) i mitjans de comunicació són Los dueños del periodismo. Claves de la 
estructura mediática mundial y de España, de Ramón Reig (2011) i Papel mojado: La crisis de 
la prensa y el fracaso de los periódicos en España, de Pere Rusiñol (2013). 
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finançament–, però apatia o una oposició ferma cap a d’altres: dret a decidir/consulta i 
independència. Tanmateix, en aquest darrer grup de diaris es detecten dos subgrups. En 
un hi ha La Vanguardia i El Periódico i en l’altre El País, que es mostra menys 
contundent a l’hora de defensar l’Estatut i el sistema de finançament. De fet, comparteix 
determinats posicionaments i patrons narratius amb El Mundo i ABC. De la mateixa 
manera, La Vanguardia, El Periódico i El Punt Avui també tenen en comú múltiples 
elements narratius. 

Per tant, és percep una divisió dels diaris de la mostra en un nivell doble. D’una banda, 
els tres grups citats: 1. El Mundo i ABC; 2. El País, La Vanguardia i El Periódico; 3. El 
Punt Avui. I d’altra banda, un grup format pels diaris editats a Madrid i un altre pels 
diaris editats a Barcelona. Partint d’aquesta descripció, la legitimació o deslegitimació 
del Procés català es pot representar gràficament de la manera següent (figura 1): 

Figura 1. Posicionament dels diaris en l’eix legitimació/deslegitimació del Procés català 

 

Font i autor: elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’eix esquerra-dreta es constata que diaris amb una ubicació similar en 
aquest eix (Reig, 2011) presenten posicionaments clarament diferenciats davant el 
Procés català (és el cas de El Mundo i La Vanguardia, tots dos de tipus conservador-
liberal) o amb matisos rellevants entre ells (és el cas d’El País i El Periódico, ambdós 
de tipus progressista). En aquest punt, coincidim amb Alonso-Muñoz (2014), que també 
conclou que l’eix esquerra-dreta no és determinant per al posicionament dels mitjans 
davant el Procés català. Ara bé, mentre Alonso-Muñoz (2014) només cita l’adscripció 
territorial com a element realment influent en el posicionament dels diaris, nosaltres hi 
afegim la línia editorial de cadascun d’aquests diaris. 

13. Malgrat que les enquestes corroboren que la majoria de ciutadans 
catalans és favorable a celebrar un referèndum d’independència, 
els diaris més llegits a Catalunya i al conjunt d’Espanya no 
legitimen aquesta opció. 

El creuament, d’una banda, dels resultats obtinguts en aquesta recerca amb, d’altra 
banda, les dades procedents de diversos sondejos d’opinió existents permet concloure 
que malgrat que aquests sondejos evidencien que la majoria de ciutadans catalans és 
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favorable a celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya, els principals 
diaris de Catalunya i del conjunt d’Espanya no legitimen un referèndum d’aquest tipus. 
Això fa referència als tres diaris editats a Madrid que s’han analitzat –El País, El Mundo 
i ABC– i també a dos dels diaris editats a Barcelona, La Vanguardia i El Periódico. 

Com s’ha posat en relleu a la conclusió 1, El Mundo i ABC deslegitimen el dret a decidir 
i, per tant, un possible referèndum o consulta sobre la independència. De la seva banda, 
El País, La Vanguardia i El Periódico mantenen una posició ambigua o no es 
posicionen amb relació a aquest element i, en conseqüència, eviten legitimar-lo. En 
paral·lel a això, en la contextualització històrica d’aquesta recerca138 s’ha observat com 
les enquestes d’opinió existents –tant del CEO com de diversos mitjans de 
comunicació– corroboren que una àmplia majoria de ciutadans catalans –al voltant d’un 
70%– és partidària de fer un referèndum per decidir si Catalunya ha de seguir a Espanya 
o ha d’independitzar-se.139  

Aquest creuament de dades deixa entreveure un distanciament o bretxa entre el 
posicionament de la majoria de ciutadans catalans i el dels principals diaris de paper –
tant de Catalunya com del conjunt d’Espanya– davant la possibilitat de resoldre el 
conflicte català a través d’un referèndum d’independència. En aquest sentit, l’únic dels 
sis diaris analitzats en aquesta recerca que sí que legitima del dret a decidir i una 
possible consulta és El Punt Avui. 

Aquest distanciament entre els grans diaris de Madrid i Barcelona i les opcions 
polítiques dels ciutadans catalans també es percep en el suport a la independència. En 
aquest cas, però, en menor mesura ja que l’independentisme se situa en quotes de suport 
d’entre el 40 i el 50%,140 inferiors a les del dret a decidir i a la realització d’un 
referèndum. Tal com s’ha exposat en la conclusió 1, dels sis diaris analitzats en aquesta 
recerca només El Punt Avui legitima la independència, mentre que la resta la 
deslegitimen.  

En resum, mentre bona part de catalans han fet una evolució cap a l’exercici del dret a 
decidir i també, tot i que en menor mesura, cap a l’independentisme, els grans mitjans 
de la premsa escrita –tant de Barcelona com de Madrid– no han seguit aquest camí. 
Aquesta constatació obre noves preguntes d’investigació, com ara: En quins mitjans de 
comunicació se senten representats els ciutadans catalans partidaris d’un referèndum i 
de la independència? 

Una possible hipòtesi de partida per respondre-la seria que una part d’aquests ciutadans 
s’informa igualment per mitjà de diaris com La Vanguardia, El Periódico i El País ja 

                                                
138 Vegeu l’apartat 6.4, i especialment la taula 1. 
139 Com s’ha indicat en l’apartat 6.4, el CIS –organisme depenent del govern espanyol– no ha inclòs 

cap pregunta en les seves enquestes sobre si s’està a favor o en contra de fer un referèndum 
d’independència a Catalunya. 

140 Vegeu l’apartat 6.4, i especialment els gràfics 1 i 2. 
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que encara que no comparteixin la seva línia editorial respecte al Procés català, no se 
situen en l’extrem oposat que representen El Mundo i ABC. Una altra hipòtesi seria que 
el buit de diaris en paper favorables al dret a decidir i a la independència l’han ocupat 
múltiples diaris digitals de tendència independentista –Nació Digital, Vilaweb i El Món, 
per citar-ne els principals–141 i també un mitjà en paper de nova creació, el diari Ara,142 
de tendència sobiranista (PONSA, 2014, pàg. 41; PRADO, 2015, pàg. 142). I també 
caldria tenir en compte el rol que juguen mitjans públics com TV3 i Catalunya Ràdio143 
i l’emissora privada de ràdio RAC1.144 

14. Davant el Procés català es mantenen els alineaments tradicionals 
existents entre partits polítics i diaris, però amb una excepció, el 
de La Vanguardia: històricament havia estat propera a CiU, però 
a mesura que s’avança en els deu anys de Procés analitzats es 
detecta un distanciament d’aquest diari respecte als 
plantejaments de CiU en l’eix nacional. 

Els resultats de la nostra recerca obren la porta a observar si en el tractament informatiu 
del Procés català es mantenen els tradicionals alineaments ideològics existents entre 
partits polítics i premsa escrita. En aquest sentit, el creuament dels nostres resultats amb 
les dades procedents d’altres investigacions permet apuntar la següent conclusió: davant 
el Procés català es detecten els mateixos alineaments ideològics que històricament s’han 
constatat a Espanya entre partits polítics i diaris. Aquests són: El País-PSOE; El 
Periódico-PSC; El Mundo-PP; ABC-PP; El Punt Avui-CiU/ERC. Hi ha, però, una 
excepció: a mesura que s’avança en el Procés català es difumina l’alineament 
tradicional existent entre La Vanguardia i CiU145, que allunyen posicions en l’eix 
nacional. 

Comencem fixant-nos en el binomi El País-PSOE. El fet que aquest diari, segons els 
resultats de la nostra recerca, legitimi un increment de l’autogovern de Catalunya i 

                                                
141 Segons dades de l’OJD, el setembre de 2015 –just el punt final temporal de la nostra recerca– 

Nació Digital tenia 3.052.327 usuaris únics al mes, Vilaweb se situava en 2.335.319 i El Món en 
1.010.476. 

142 Nascut el 2010, el diari Ara va tancar el 2015 amb 120.000 lectors diaris en la versió paper, 
segons dades de l’EGM. Pel que fa a l’edició digital, segons l’OJD, el setembre del mateix any 
va tenir 2.728.768 usuaris únics. 

143 Són dos mitjans que han plantejat sempre una visió nacional catalana i han tingut una audiència 
elevada (CASTELLÓ, 2007 i GIFREU, 2009). TV3 va tancar el 2015 com a televisió més vista a 
Catalunya, amb un quota anual de pantalla del 12,5%, segons dades de Kantarmedia. Catalunya 
Ràdio va tancar el 2015 en segona posició de les ràdios generalistes amb 595.000 oients diaris, 
segons dades de l’EGM. 

144 RAC1 és la ràdio líder de Catalunya des de 2009 i fins al 2015, límit temporal d’aquesta recerca. 
Va tancar el 2015 amb 745.000 oients diaris, segons dades de l’EGM. Tot i pertànyer al mateix 
grup empresarial que La Vanguardia, segueix una línia editorial més propera al sobiranisme, tal 
com ha apuntat un estudi sobre la sentència de l’Estatut (MONTAGUT, 2012). 

145 Els alineaments tradicionals entre diaris i partits polítics s’exposen a l’apartat 5.3.  
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rebutgi la independència crea un esquema que, a grans trets, manté l’arrenglerament 
històric que ha tingut amb el PSOE (GIRÓ, 2002; SÁDABA i VARA, 2003; RODRÍGUEZ et 
al., 2012).146 En aquest sentit, des de la implantació de la democràcia a Espanya, el 
PSOE ha apostat per l’autonomisme, però també ha mostrat tendències centralistes i un 
federalisme dèbil (GUIBERNAU, 2013; COLOMER, 2017). En el que sí que es detecta una 
certa diferència entre aquest partit polític i El País és en el cas d’un hipotètic 
referèndum d’independència: mentre els resultats de la nostra recerca indiquen que El 
País ha evitat posicionar-se de manera explícita, el PSOE l’ha rebutjat amb claredat.147 

En quant a El Mundo i ABC el seu rebuig als tres elements clau del Procés català –un 
nou Estatut que doti Catalunya de més autogovern, el dret a decidir i la independència– 
confirma l’alineament habitual d’aquests dos diaris amb el projecte polític del PP 
(VÁZQUEZ, 2006; RODRÍGUEZ i RODRÍGUEZ-CASTROMIL, 2010). És un projecte, el del 
PP, basat en un estat centralista, un discurs nacionalista espanyol gens amigable amb les 
altres nacionalitats existents dins Espanya i la unitat d’Espanya com a pilar fonamental 
(MUÑOZ, 2012; GILLESPI, 2015). 

Amb relació a El Periódico el seu posicionament davant el Procés català –dona suport a 
l’increment de l’autogovern de Catalunya i, per contra, rebutja la independència– manté 
l’alineament històric amb les tesis del PSC (GIRÓ, 2002; PONSA, 2014). I és que aquest 
partit s’ha caracteritzat per defensar un model federal d’Espanya i refusar la 
independència (GUIBERNAU, 2013). Com hem vist a El País, a El Periódico també es 
detecta una certa diferència amb el PSC davant un possible referèndum: mentre aquest 
diari sosté una posició ambigua, el PSC l’acaba rebutjant.148 

De la seva banda, El Punt Avui ha estat tradicionalment vinculat a CiU i, en menor 
mesura, a ERC (GIRÓ, 2002; PONSA, 2014). La defensa contundent que aquest diari ha 
fet del nou Estatut, el dret a decidir i la independència l’ubica en un espai polític 
coincident al d’aquests dos partits. De fet, l’Avui149 –un dels dos rotatius que van formar 
El Punt Avui– va ser definit per Giró (2002) com un diari que acceptava l’estat de les 
autonomies però defensava el sobiranisme i l’exercici de l’autodeterminació quan la 
situació política ho permetés. Així, en el moment en què el dret a decidir i l’objectiu de 
la independència van irrompre, El Punt Avui va passar a reclamar-los, com també va fer 

                                                
146 Tal com s’exposa en l’apartat 5.3 l’alineament històric entre El País i el PSOE s’hauria debilitat 

els darrers anys, en què El País hauria virat cap a posicions més properes al liberalisme, 
allunyant-se del PSOE. En aquest sentit, ha rebut crítiques d’una suposada “derechización” (DE 
PABLOS, 2008). 

147 Per posar un exemple, el 8 d’abril de 2014 el Congrés dels Diputats va rebutjar traspassar a la 
Generalitat de Catalunya la competència per convocar una consulta sobre el futur polític de 
Catalunya amb els vots, entre d’altres, de PSOE i PP. 

148 El 2012 el PSC es va situar proper al dret a decidir –tot i que amb matisos–, però progressivament 
se’n va anar allunyant, com ho certifica el seu programa electoral en les eleccions catalanes de 
2015: 

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/07/02/55948350268e3eb26d8b458b.html 
149 Recordem que El Punt Avui és fruït de la fusió entre dos diaris l’any 2011: Avui i El Punt. 
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CiU. Històricament, CiU havia postulat un nacionalisme moderat i l’acomodació de 
Catalunya dins Espanya, sense posicionar-se com a partit independentista, cosa que sí 
que havia fet ERC (ELIAS, 2015; GILLESPI, 2015). 

Per últim, ens fixem en el binomi La Vanguardia-CiU. Com hem dit, esdevé una 
excepció, ja que a diferència de la resta d’alineaments tradicionals vistos, aquest es 
difumina clarament al llarg dels deu anys de Procés català que s’han analitzat. La 
Vanguardia és un diari conservador en l’eix esquerra-dreta que històricament ha apostat 
per un estat de les autonomies no igualitari que doni sortida a la voluntat d’autogovern 
de Catalunya i reconegui la identitat cultural catalana. Aquest plantejament havia 
encaixat amb la CiU de Jordi Pujol i també dels inicis d’Artur Mas com a líder d’aquest 
partit150 (GIRÓ, 2002; PONSA, 2014), ja que aleshores aquesta era una formació política 
que es movia entre el centre-dreta i la socialdemocràcia i reclamava més autogovern i 
un reconeixement nacional més profund de Catalunya (ELIAS, 2015). Això va fer que 
tant CiU com La Vanguardia compartissin el rebuig enèrgic a la sentència del Tribunal 
Constitucional contra l’Estatut.  

Ara bé, a partir de 2012 i amb la irrupció del dret a decidir i l’independentisme, CiU va 
deixar enrere el nacionalisme moderat i progressivament va passar a reclamar un 
referèndum i la independència (CRAMERI 2015b, ELIAS, 2015; GILLESPI, 2015). Com 
constaten els resultats de la nostra recerca, aquests són uns objectius no compartits per 
La Vanguardia, que rebutja la independència i ha estat ambigua davant un hipotètic 
referèndum. En conseqüència, això evidencia que, com a mínim en l’eix nacional, s’ha 
produït un distanciament entre aquest diari i CiU. De fet, l’allunyament ha estat amb 
CDC i no amb UDC, que són les dues formacions polítiques que conformaven CiU fins 
que es van separar.151 UDC –el partit més petit de tots dos– acceptava la celebració d’un 
referèndum, però propugnava mantenir Catalunya dins Espanya a través d’una solució 
confederal (ELIAS, 2015), proposta política que encaixava millor amb el posicionament 
de La Vanguardia. 

Per acabar, apuntar que aquesta conclusió sobre l’alineament de diaris i partits polítics 
és de caràcter genèric. Simplement té la voluntat de posar sobre la taula l’estreta relació 
existent entre els posicionaments d’uns i altres davant el Procés català. Per aprofundir 
en aquests alineaments seria necessària una investigació específica. 

15. La combinació metodològica utilitzada –anàlisi de frames i 
d’estructures narratives– afavoreix aconseguir un retrat de 
l’objecte d’estudi més profund del que s’aconseguiria amb una 

                                                
150 CiU es va crear el 1978. Jordi Pujol va liderar-ne la candidatura en totes les eleccions al 

Parlament de Catalunya fins al 2003, quan va cedir aquesta posició a Artur Mas. 
151 La dissolució de la federació de partits que formaven CDC i UDC es va produir poc abans de les 

eleccions al Parlament de Catalunya de 2015. El motiu va ser que UDC va decidir no secundar 
l’objectiu independentista fixat per CDC per a aquells comicis. 



 

 
272 

sola d’aquestes tècniques i detectar aspectes que, d’altra manera, 
possiblement quedarien difuminats. 

Pel que fa a la metodologia, considerem que la combinació de tècniques utilitzada –
anàlisi de frames i anàlisi d’estructures narratives– ha contribuït positivament a la 
consecució dels objectius de recerca fixats inicialment. S’ha corroborat que ambdues 
tècniques són compatibles i complementàries, i que el seu ús conjunt afavoreix 
l’obtenció d’un retrat de l’objecte d’estudi més ampli i profund del que s’aconseguiria 
amb l’ús d’una sola d’elles. Aquesta complementarietat no només és conceptual, sinó 
també d’aplicació pràctica. Per un costat, l’anàlisi narrativa sistematitza els rols, accions 
i objectius dels diversos personatges i, per tant, les trames narratives existents; per altre 
costat, l’anàlisi de frames proporciona els enquadraments que utilitza el periodista per 
emmarcar aquestes trames narratives. 

A la vegada, la combinació d’aquestes dues tècniques ha permès fer aflorar aspectes 
que, d’altra manera, possiblement haurien quedat difuminats o passat desapercebuts. A 
continuació es destaquen diversos d’aquests aspectes: 

• L’anàlisi de frames ha detectat que l’enquadrament de conflicte –i, per tant, les 
crítiques, i els retrets– són una constant en el Procés català. Ara bé, és gràcies a les 
estructures narratives i, en concret, als rols de Sancionador i Sancionat que s’ha 
pogut sistematitzar quin personatges realitzen i reben aquestes crítiques, per quin 
motiu i amb quin objectiu. Un exemple: moltes de les crítiques que apareixen a El 
Mundo i ABC contra personatges catalanistes, sobiranistes i independentistes (José 
Montilla, Artur Mas, Josep A. Duran i Lleida, etc.) responen a la voluntat de 
presentar-los com uns incompetents que no saben gestionar el Procés català.152 

• Amb l’anàlisi de frames també s’ha detectat un elevat nivell d’enquadrament de 
responsabilitat. Aquest tipus d’enquadrament es vincula, entre d’altres, al fet de 
presentar solucions per resoldre un problema o tema. Doncs bé, tot i que 
efectivament són múltiples les propostes de solució que s’han detectat per resoldre 
el conflicte català –siguin en el sentit que sigui–, ha estat gràcies a l’estudi de les 
estructures narratives que s’ha pogut observar que, en realitat, les solucions 
plantejades no s’acaben aplicant ni desemboquen en una negociació, sinó que el 
que domina el Procés català és el desacord i l’absència d’un diàleg real.153  

• Seguint amb el frame de responsabilitat, la seva forta presència corrobora que en el 
Procés català hi dominen els intents d’atribuir i culpar del conflicte polític existent 
a uns o altres personatges, segons el diari. Ha estat per mitjà de l’anàlisi narrativa 
que s’ha pogut observar quines estructures concretes sobre el repartiment de 
responsabilitats i culpes s’amaguen darrera d’aquest enquadrament. Entre aquestes 

                                                
152 Vegeu l’apartat 8.2.4.13. 
153 Això s’ha recollit en la conclusió 8, gràcies especialment a una anàlisi detallada dels rols de 

Proponent de contracte i Destinatari de contracte. 
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estructures destaquen: Catalunya és perjudicada per personatges no sobiranistes 
vinculats al poder polític espanyol i això fa créixer el sobiranisme i 
l’independentisme (present en els tres diaris editats a Barcelona),154 i Catalunya és 
perjudicada per personatges sobiranistes i això la divideix (localitzada a tots els 
diaris excepte a El Punt Avui).155 

En definitiva, per mitjà de l’anàlisi de frames s’ha detectat una presència elevada 
d’enquadraments de conflicte i de responsabilitat. Tanmateix, ha estat l’anàlisi de les 
estructures narratives el que ha permès determinar de quin tipus de conflictes i de 
responsabilitats es tractava i, per tant, aprofundir en la investigació de l’objecte d’estudi. 

D’altra banda, l’anàlisi d’estructures narratives també ha contribuït a desxifrar la 
tipologia de relacions que s’estableixen entre els personatge sobiranistes, els no 
sobiranistes i els ambigus al llarg del Procés català. Això, per exemple, ha deixat 
entreveure en quines mans situa cada diari la solució al conflicte català: si són de 
personatges sobiranistes, no sobiranistes o ambigus.156 

16. Els resultats apunten l’existència d’una correlació entre unes 
determinades estructures narratives i uns determinats frames: la 
fase de contracte i els rols de Proponent i Destinatari de contracte 
es vinculen amb l’enquadrament de responsabilitat, mentre que 
les fases d’execució i sanció i els rols de Sancionador i Sancionat 
ho fan amb l’enquadrament de conflicte. 

Un cop conclosa la recerca, els resultats deixaven entreveure l’existència d’una 
correlació entre unes estructures narratives concretes i uns frames específics. El 
creuament de dades d’aquests elements ha permès confirmar que, efectivament, hi ha 
unes determinades fases narratives i rols narratius que de manera majoritària es 
relacionen amb uns determinats frames. Per tant, la presència d’un d’aquests elements 
és indicatiu de la presència de l’altre, i viceversa. En alguns casos les correlacions són 
intenses i, en d’altres, mostren certa debilitat. Les que s’exposen a continuació són les 
intenses, aquelles que s’han localitzat en els sis diaris de la mostra. 

a) Correlacions entre fases narratives i frames 

Pel que fa a les fases narratives i als frames, les correlacions detectades entre aquests 
dos elements (taula 33) són les següents: 

                                                
154 Vegeu l’apartat 8.2.4.8. 
155 Vegeu l’apartat 8.2.4.9. 
156 Aquest aspecte està detallat en la conclusió 7. 
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• La fase de contracte es relaciona principalment amb el frame de responsabilitat. 
Així, a El País, El Mundo, La Vanguardia i El Periódico del total de peces situades 
en la fase de contracte, entorn al 65% presenten un enquadrament de 
responsabilitat. A ABC aquesta xifra és del 56,25% i a El Punt Avui s’enfila fins al 
79,54%.  

• La fase d’execució es vincula majoritàriament amb al frame de conflicte. La 
correlació és del 100% en el cas de El País, mentre que cau al 47,05% a ABC i al 
50% a El Mundo. La resta de diaris se situen en una posició intermèdia: 66,66% a 
El Periódico i al voltant del 85% a La Vanguardia i El Punt Avui. 

• La fase de sanció s’interrelaciona primordialment amb el frame de conflicte. De fet, 
la correlació que es genera entre aquests dos elements és la més intensa de les 
citades fins ara. Així, en tots els diaris, un mínim del 80% de peces ubicades en la 
fase de sanció tenen un enquadrament de conflicte. Només ABC queda 
lleugerament per sota d’aquest percentatge, amb un 77,77%. 

Taula 33. Nivell de correlació entre fases narratives i frames 

Tipus de 
correlació 
(fase-frame) 

EL PAÍS 
EL 

MUNDO 
ABC 

LA 
VANGUARDIA 

EL 
PERIÓDICO 

EL PUNT 
AVUI 

Contracte-De 
responsabilitat 

66,66% 66,66% 56,25% 61,90% 65,38% 79,54% 

Execució-De 
conflicte 100% 50% 47,05% 85,71% 66,66% 88,88% 

Sanció-De 
conflicte 

90,90% 80% 77,77% 88,88% 87,50% 89,58% 

En cada correlació, el percentatge es refereix al total de peces ubicades en la fase narrativa indicada 
que, a la vegada, presenten el frame apuntat. Font i autor: elaboració pròpia. 

Pel que fa a la fase de competència no s’ha detectat una correlació forta amb cap frame, 
ja que en uns diaris aquesta fase es relaciona preferentment amb l’enquadrament de 
conflicte i, en d’altres, amb el de responsabilitat. 

b) Correlacions entre rols narratius i frames 

En referència als rols narratius i als frames, les correlacions intenses que s’han detectat 
entre aquests dos elements (taula 34) són les següents: 

• Els rols de Proponent de contracte i de Destinatari de contracte –ambdós 
pertanyents a la fase de contracte– es vinculen majoritàriament al frame de 
responsabilitat. En gairebé tots els casos el percentatge de correlació se situa per 
sobre del 70%, amb pics que freguen o sobrepassen el 90%. 

• Els rols de Sancionador i Sancionat –corresponents a la fase de sanció– es 
relacionen preferentment amb el frame de conflicte. En aquest cas la correlació és 
encara més forta i en la gran majoria de casos arriba o supera el 80%. 
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En canvi, en els rols de Subjecte d’estat i Subjecte d’acció –associats a les fases 
d’execució i competència– no s’ha constatat una correlació d’intensitat elevada: en uns 
diaris es vinculen principalment al frame de conflicte i, en d’altres, al de responsabilitat. 
D’altra banda, els rols narratius d’Ajudant, Oponent i Contrincant no s’han tingut en 
compte a l’hora d’establir possibles correlacions perquè la seva presència és escassa o 
residual i, per tant, qualsevol interrelació registrada no seria significativa. 

Finalment, apuntar que les correlacions detectades estan en línia amb les observades en 
l’estudi de Gili et al.,157 també sobre el Procés català. En tot cas, per tal de confirmar 
que aquest tipus d’interrelacions són constants i detectar-ne d’altres caldrà fer més 
estudis d’aquest tipus, i no només centrats en l’àmbit polític.  

Taula 34. Nivell de correlació entre rols narratius i frames 

Tipus de correlació 
(rol-frame) 

EL PAÍS 
EL 

MUNDO 
ABC 

LA 
VANGUARDIA 

EL 
PERIÓDICO 

EL PUNT 
AVUI 

Proponent de 
contracte-De 
responsabilitat 

65,62% 82,25% 56,00% 76,00% 71,76% 75,00% 

Destinatari de 
contracte-De 
responsabilitat 

71,42% 87,17% 60,60% 78,00% 90,38% 73,68% 

Sancionador-De 
conflicte 

93,61% 87,05% 78,33% 83,79% 93,75% 83,67% 

Sancionat-De 
conflicte 93,44% 82,45% 81,19% 78,00% 94,73% 79,20% 

En cada correlació, el percentatge es refereix al total de personatges amb el rol narratiu indicat que, a la 
vegada, presenten el frame apuntat. Font i autor: elaboració pròpia. 
  

                                                
157 Article pendent de publicació: R. Gili, C. Pont, X. Ruiz Collantes (2016), Frame and narrative 

structure analyses combined. A novel methodological proposal applied to the Via Catalana 2013. 
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11.1 Fitxa d’anàlisi 

 

 

UNITAT ANALITZADA 
Núm.: Diari: Data: Gènere (notícia, crònica, entrevista, reportatge, enquesta, editorial, altres editorialitzants): 
Avantítol/s: 
Titular: 
Subtítol/s: 
 ANÀLISI D'AGENDES 
Posició (1, 2, 3, 4): Acomp. gràfic (Sí/No): 

 
  FRAME i TO DE LA UNITAT ANALITZADA FASE NARRATIVA DE LA UNITAT ANALITZADA 

Frame dominant To dominant 

 

Fase dominant 

 

De conflicte Positiu Contracte 
D'interès humà Negatiu Execució 
De conseq. 
econòmiques Neutre/Ambigu Competència 

De moralitat   Sanció 
De responsabilitat   
  PERSONATGE/S: VARIABLE SOBIRANISTA, FRAME, TO, ROL, ACCIÓ i OBJECTIU 
 Nom(s) del 
personatge(s) Variable sobiranista Frame dominant:  To dominant: Rol narratiu Acció(ns) Objectiu(s) 

  

Sobiranista De conflicte Positiu Proponent de contracte (promesa/ amenaça/ seducció/ provocació/ ambigu 
o no consta) 

    

No sobiranista D'interès humà Negatiu Destinatari de contracte (aprovatori/ denegatori/ambigu o no consta/ 
contraproponent) 

Ambigu/No consta De conseq. 
econòmiques Neutre/Ambigu Subjecte d'acció (positiu/ negatiu/ neutre o ambigu) 

  

De moralitat 

  

Subjecte d'estat (beneficiat/perjudicat/ neutre o ambigu) 
De responsabilitat Ajudant 

  

Oponent 
Contrincant 
Sancionador (crític/ aprovatori) 
Sancionat (criticat/ aprovat) 
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ZOOM

Cuando se pu-
so en marcha
el Estatuto de
Gernika y la
Educación pa-
só a manos del

Ejecutivo vasco, el 70% de
la población de dicha co-
munidad autónoma era
castellanohablante y mo-
nolingüe, un 1% hablaba
exclusivamente vascuence
y el 29% restante manejaba
las dos lenguas. Esta reali-
dad sociológica aplastante
no impidió que el sistema
de enseñanza público exi-
giera a todo el profesorado
el conocimiento de ambos
idiomas, primera genero-
samente en los baremos de
oposición el dominio del
euskara, muy ligado al en-

torno rural y al credo na-
cionalista, y lograra en un
espacio de tiempo muy
corto impregnar las escue-
las de un ideario claramen-
te identificado con el del
PNV gobernante. Hoy es
prácticamente imposible
estudiar únicamente en
castellano, los centros más
modernos y mejor equipa-
dos son los que ofrecen el
modelo de enseñanza D
(sólo vascuence) y muchas
hornadas de chicos y chi-
cas han salido del instituto
con la ideología debida-
mente orientada a través
de la lengua, convertida en

eficacísima herramienta
de lucha política.

Exactamente lo mismo
va a suceder en Cataluña
en el terreno de la Justicia,
con el agravante de que se
romperá así uno de los pila-
res de la democracia, que
es la igualdad de los ciuda-
danos ante la Ley. A partir
de ahora, los jueces y fun-
cionarios catalanes van a
ser un poquito más iguales
que los demás, ya que po-
drán moverse por toda Es-
paña sin que sus colegas de
otras regiones puedan as-
pirar a ocupar una plaza en
Barcelona o Tarrasa, a falta

de los «conocimientos sufi-
cientes» de catalán indis-
pensables para aspirar a
ella. ¿Alguien duda de que
esa catalanización de la
Justicia por la vía lingüísti-
ca tenga su reflejo inevita-
ble en la sensibilidad que
manifiesten los togados lla-
mados a juzgar? ¿Puede
pensarse que ese requisito,
por completo ajeno a lo
que se demanda y enseña
en las escuelas jurídicas,
no vaya a condicionar de
antemano la selección del
personal encargado de im-
partir justicia? ¿Serán me-
jores jueces por hablar ca-

talán, gallego o vascuence
o se quedarán fuera de allí
los mejores por expresarse
en español?

La Universidad es ya un
magnífico ejemplo de la
fuga de materia gris que
provocan las barreras lin-
güísticas. Muchos talentos
destacados han huido de
los campus en los que se
rechaza un idioma univer-
sal que hablan 350 millo-
nes de seres humanos pa-
ra imponer una lengua
vernácula muy respetable,
pero que sólo sirve para
andar por casa. Claro que
aquí no hablamos de cultu-
ra, sino de poder. Y el cata-
lán, el vascuence o el ga-
llego son fantásticos caba-
llos de Troya.

La ministra de Sani-
dad ha inventado la
ruleta aviar con pollos
corraleros. Se trata de
un juego muy peligro-
so donde el partici-
pante que se equivoca

se infecta con el virus de la gripe
y, lógicamente, la palma del todo.
La muerte no es fulminante como
en la ruleta rusa pero ya puedes ir
encargando quince misas con mo-
naguillo gordito e incienso a dis-
creción. En Europa son más mie-
dicas, han obligado a recluir a las
aves en su corral; en cambio, aquí
les dejamos que salgan de casa y
que regresen en el último autobús
de la noche para comer pienso ca-
lentito. Tenemos otro talante sani-
tario, no hay nada como ser gallo
de pelea en España, a ser posible
en versión tertuliano de espolones
gordos. Ignora la señora ministra
que nuestro país, por su condición
de portaaviones continental donde
aterrizan todas las aves de paso,
tiene un alto riesgo de importar la
cepa H5N1. Se supone que en las
tardes de su ministerio irá tejien-
do una gran sirga tridimensional
con sus propias manos. La sirga
3D es un remedio casero que igual
sirve para evitar una avalancha de
inmigrantes en Melilla que de
gran cazamoscas aviar. Vocablo
que aportó Maria Teresa Fernán-
dez de la Vega para el uso común
de los hablantes, hoy quien no tie-
ne un tendedero de ropa en forma
de sirga 3D es menos que un pollo
sin el COU aprobado.

Se ve que en Francia, Alema-
nia, Holanda, Suiza y Noruega no
les apetece jugar a la ruleta aviar
y le han metido un cerrojazo a los
pollos, patos, gallinas y restos de
seres alados. No quieren que se
les contagien ni de lejos y en
cuanto les escuchan estornudar
les aplican la legislación vigente.
Por lo tanto, para llegar a gallina
vieja lo conveniente es no expo-
nerse a corrientes de aire por si te
fumigan. Pocas bromas con este
virus, incluso algunos padres hi-
pocondriacos han descartado que
sus niños vayan disfrazados de
pollitos a las fiestas de carnaval
del colegio, a ver si se los extradi-
tan a un país africano.

Sería terrible que el optimismo
de Elena Salgado le viniera por-
que está poco informada. Supon-
gamos que ha habido un pacto se-
creto con las aves infectadas, algo
que los demás no conocemos pero
que nos obligan a creer en ello.
Este Gobierno es el que más ha
fomentado la fe, muy por encima
de los catecismos del padre Jeró-
nimo Ripalda. Nunca está de más
tener creencias en algo superior,
¡pero si al menos Zapatero hiciera
un truco de magia con una zarza
ardiendo! Para los próximos días
se espera una campaña de Sani-
dad con el eslogan: «¡Tosen, luego
gobernamos!». Lo que van a con-
seguir es que recelemos de las ga-
llinas de andares académicos. Es
menos peligroso compartir cace-
ría con Dick Cheney y darle la es-
palda. Los granjeros miran al cie-
lo con temor mientras la ministra
toca el arpa en su ventana. Banda-
das de golondrinas con miasmas
vuelan a su encuentro.

Nos cuentan que... entre los damni-
ficados por la estricta ley contra el tabaco,
aprobada a iniciativa de la ministra de Sanidad
Elena Salgado, hay personalidades del más al-
to rango. Por ejemplo, el Rey Juan Carlos, a
quien de vez en cuando le gusta echar un ciga-
rrito, sobre todo cuando debe pasar largas ho-
ras dentro del avión oficial que le traslada a
uno u otro rincón del mundo. El hecho de que
durante los viajes resulte imposible salir al aire

libre a disfrutar de un pitillo ha llevado al Mo-
narca a preguntar a alguno de sus colaborado-
res sobre la posibilidad de habilitar al menos
uno de los departamentos reservados de los
dos Boeing de la Fuerza Aérea Española en los
que se desplaza para poder fumar. Alguna que
otra personalidad se regocijaría, al menos para
sus adentros, si se lograra considerar ámbito
privado alguna de las habitaciones de los avio-
nes. El primero de ellos, sin duda, el propio

presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, usuario habitual de los Boeing y
consumidor de tabaco rubio marca L&M. Y
tras él, algunos ministros, como el de Interior,
José Antonio Alonso, que no hace ascos a un
buen puro, o la titular de Agricultura, Elena Es-
pinosa. Todos ellos y alguno más suelen hacer
algún que otro breve receso durante las sesio-
nes del Consejo de Ministros para salir a los
jardines de La Moncloa a fumarse un cigarro.

La ruleta
aviar

GALLEGO & REY

Lenguas, caballos de Troya

RAFAEL
MARTINEZ-SIMANCAS

LA TRASTIENDA
ISABEL SAN SEBASTIAN

VOX POPULI

Un ‘error’ muy
‘oportuno’ que
‘cuela’ a Rajoy
en Abu Ghraib

8 La directora de
RTVE debe cesar al
responsable de que se
colara una imagen de
Rajoy en una infor-
mación sobre Abu
Ghraib. Muy convin-
cente tendrá que ser
para demostrar que
fue un error técnico,
lo cual no es óbice
para depurar toda res-
ponsabilidad.

El Estatut
no convence a

la derecha
nacionalista

7 Ha firmado junto a
algunos ex dirigentes
de CiU el manifiesto
que pide la supresión
del Título I del Estatut
por ser demasiado
intervencionista y no
adecuarse a la realidad
catalana. Los firman-
tes aciertan, aunque
podrían extender este
razonamiento a buena
parte del proyecto.

Polémico
ganador de

las elecciones
de Haití

65 Su apresurado
nombramiento como
presidente de Haití
pone fin al convul-
so proceso electoral.
Como ha sido imposi-
ble garantizar la pul-
critud de los comicios,
la ONU y EEUU han
optado por aceptar al
ganador oficial a
pesar de las irregulari-
dades cometidas.

La UE
investiga los
monopolios
energéticos

7La comisaria euro-
pea está decidida a
actuar contra las
empresas que vulne-
ren las normas de la
libre competencia en
el sector energético y
contra los Estados
que lo permitan.
Todo un acierto para
paliar la creciente
concentración del
mercado español.

Un concierto
inolvidable, de

ida y vuelta
en el tiempo

7El músico galés ha
deleitado al público
zaragozano viajando
en el tiempo duran-
te su actuación. Un
constante ir y venir
desde los 60, cuando
formó The Velvet
Underground, hasta
hoy. En total, 40 años
de buena música, de
violín y guitarra, a
sus espaldas.

Agónico
triunfo

del ‘Movistar’
de vela

7 El equipo que diri-
ge ha ganado la terce-
ra etapa de la vuelta al
mundo de vela. Es la
primera vez que una
embarcación española
alcanza el podio, y lo
ha hecho con la angus-
tia propia de las gran-
des hazañas. Tras
varios días de navega-
ción, venció por sólo
nueve segundos.

CARMEN CAFFAREL JOAN GASPART RENE PREVAL NEELIE KROES JOHN CALE PEDRO CAMPOS

IMPRESIONES
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Aunque va a servir de muy poco en el te-
rreno de la práctica, el Consejo de Esta-
do aprobó anteayer su voluminoso infor-
me sobre la reforma constitucional. Es
un trabajo serio y documentado, encar-
gado por el propio presidente del Go-
bierno, que estableció como una de sus
prioridades en el discurso de investidura
esa reforma de la Carta Magna.

El Consejo de Estado propone en su in-
forme la fijación de un techo de compe-
tencias para las comunidades autónomas,
el reforzamiento de la potestad legislativa
del Estado, la concreción de los mecanis-
mos de solidaridad, la supresión del dere-
cho preferente del hombre sobre la mujer
en la sucesión a la Corona, la reforma del
Senado y otras iniciativas que hubieran
subsanado algunos de los defectos de
nuestra Constitución, que, como cual-
quier obra humana, es perfectible.

Desgraciadamente, todas esas aporta-
ciones del Consejo de Estado no van a
servir para nada porque Zapatero ha deci-
dido ya que no va a acometer esa reforma
al final de esta legislatura. El presidente
del Gobierno ha optado por otro camino:
el iniciado con el Estatuto catalán, que
marca la dirección para el País Vasco y
Galicia, que no quieren quedarse atrás.

El texto aprobado por el Parlamento
de Cataluña supone, como ya se ha di-
cho, una modificación encubierta de la
Constitución. Pero esa modificación va
en sentido totalmente contrario al que
propone el Consejo de Estado, que sos-
tiene que el proceso de transferencia de
competencias debería estar limitado en
la propia Constitución. Por eso, a Zapa-
tero no le gusta nada el documento que
ha salido del Consejo de Estado.

En un intento de distraer la atención so-
bre lo esencial, algunos medios han focali-
zado su atención sobre el hecho de que el
único voto negativo en el pleno de ese ór-
gano asesor ha sido el de Aznar, que en-
tiende que no se dan las condiciones para
reformar la Carta Magna. Varios conseje-
ros le reprocharon que sus argumentos
contra la reforma constitucional fueran de
«oportunidad política». Aznar no es un ju-
rista, sino un político aunque haya dejado
voluntariamente la primera línea. Es lógi-
co que su discurso –en todo caso, solvente
y bien fundado– fuera político. Fue preci-
samente Zapatero quien reformó la ley del
Consejo de Estado para incorporar a los
ex presidentes. El único que ha aceptado
ha sido Aznar, por lo que carece de senti-
do reprocharle ahora que se pronuncie en
base a sus convicciones y su trayectoria.

La cuestión fundamental no es que
Aznar vote en uno u otro sentido, sino el
contenido del informe, que fija unas ini-
ciativas contrarias a las que Zapatero es-
tá proponiendo. El PP le pidió en su día
un gran pacto para detener el reloj de la
tramitación del Estatuto catalán y abor-
dar el cambio de la Constitución, con las
propuestas del Consejo de Estado como
referencia básica. López Aguilar respon-
dió que ese pacto era «un disparate».

Todo indica que Zapatero no está dis-
puesto a rectificar su política pese a que su
coste está siendo elevado para el PSOE.
Según la última encuesta del CIS, el PP es-
tá ya sólo a 1,6 puntos en intención de voto
cuando hace un año la diferencia era de 6,7
puntos. El Estatuto catalán le está pasando
factura a Zapatero, pero la caída en los
sondeos puede incluso agudizarse si el Go-
bierno hace concesiones políticas a ETA.

ZAPATERO IGNORA EL INFORME
DEL CONSEJO DE ESTADO

IDIGORAS Y PACHI

Un torrente de acontecimientos ha devuel-
to esta semana a la actualidad al campo de
prisioneros de Guantánamo, el lugar don-
de EEUU encierra desde febrero de 2002 a
los prisioneros que captura en su guerra
contra el terrorismo. El Pentágono aprove-
cha la ubicación de la base –en territorio
cubano– para aplicar a los detenidos el ne-
buloso estatus de «combatiente enemigo»,
que le permite sortear los preceptos de la
legislación estadounidense y la Conven-
ción de Ginebra y mantenerles indefinida-
mente entre rejas.

El primer ministro británico, Tony Blair,
se refirió ayer a la prisión como «una ano-
malía» y se unió al secretario general de la
ONU, que el día anterior expresó su deseo
de que se cerrara «lo antes posible». Las
palabras de Blair y Kofi Annan se suman a
las voces mucho más firmes del Parlamen-
to Europeo, Amnistía Internacional y di-
versas organizaciones que solicitan el fin
de una situación que denigra a los presos y
degrada moralmente a sus captores.

La batalla contra Guantánamo se libra
ahora en el Comité de Derechos Humanos
de la ONU, que estudiará el próximo 15 de
marzo el informe que han redactado sobre
el campo de prisioneros cinco relatores in-
dependientes. El portavoz de la Casa Blan-

ca ya ha desautorizado el texto alegando
que ninguno de sus autores ha estado en la
base. Sin embargo, éstos han aclarado que
si no han acudido ha sido precisamente
porque EEUU no les dejaba entrevistarse
en privado con los prisioneros, lo que en la
práctica hacía irrelevante cualquier visita.

Lo cierto es que los testimonios de algu-
nos de los 267 presos que han sido libera-
dos o trasladados a otros países desde la
puesta en marcha del campo son más que
suficientes para constatar que los malos
tratos no son una excepción en Guantána-
mo, sino una oprobiosa norma. EL MUN-
DO publicó en julio de 2004 el escalofrian-
te testimonio del único español encarcela-
do –y luego liberado– en Guantánamo, que
recordaba la frase del general al mando:
«No sois seres humanos, sino cerdos con
un número de expediente».

Pero más allá de los detalles exactos que
no conocemos, la mera existencia de
Guantánamo es una vergüenza para la de-
mocracia estadounidense y le roba autori-
dad moral para censurar a cualquier régi-
men autoritario. Europa debe presionar a
Bush para que cierre el campo porque lo
que nació como un instrumento contra el
terrorismo apenas es ya otra cosa que una
coartada para aquéllos que lo ejercen.

GUANTANAMO COMO COARTADA
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Todo Estado descentralizado
se basa en dos condiciones:
por un lado, existe un equili-
brio entre los impulsos cen-
trífugos y los centrípetos, y
por el otro, hay una cláusula
de autoconservación del todo
sobre las partes en el sentido
de que el derecho estatal se
impone sobre el autonómico.
Pues bien, el Título IV del Es-
tatuto pactado por Zapatero
y Mas rompe con estos prin-
cipios elementales, que el
Consejo de Estado por cierto
ha venido a reafirmar: crea
un profundo desequilibrio en
favor de los impulsos centrí-
fugos, a la vez que establece
una serie de competencias
exclusivas de la Generalitat
que prevalecen sobre el De-
recho estatal. Esto constituye
sin lugar a dudas una de las
innovaciones más peligrosas
y con mayores consecuen-
cias prácticas de todo el tex-
to. Aprovechando la redac-
ción ambigua del artículo
147.2 de la Constitución, que
permite a las comunidades
autonómas «ampliar sucesi-
vamente sus competencias»
a costa de las asignadas al
Estado por los arts. 148 y

149, los autores del texto dan
un salto cualitativo y asu-
men lo que en Derecho cons-
titucional se denomina «la
competencia de las compe-
tencias». Es decir, la facultad
de decidir qué competencias
tiene cada uno. Y lo hacen
mediante la técnica de crear
submaterias sobre las cuales
el legislador estatal no puede
actuar, y que distribuye a su
antojo. El blindaje queda re-
cogido en los arts. 110 y 111.
El primero afirma que «co-
rresponde a la Generalidad,
en el ámbito de sus compe-
tencias exclusivas, de forma
íntegra, la potestad legislati-
va, la potestad reglamenta-
ria y la función ejecutiva». Y
por si fuera necesario, enfati-
za que el ejercicio de estas
postestades «corresponde
únicamente a la Generali-
dad». El único cambio res-
pecto al texto aprobado en
Barcelona es la eliminación
del término «excluyente» pa-
ra referirse a la forma en que
se asumen esas competen-
cias, una modificación que a
simple vista puede parecer
importante pero que no alte-
ra el sentido del artículo. Má-

xime cuando también se ha
eliminado la obligación de
«respetar las condiciones bá-
sicas a que se refiere el art.
149.1 de la Constitución»,
que podía servir como una
suerte de límite o freno a la
rapacidad competencial de la
Generalitat. Por su parte, el
art. 111 impone al Estado
exigencias y obligaciones en
materia de competencias
compartidas. Es verdad que
se ha modificado la redac-
ción del texto para especifi-
car que corresponde a la Ge-
neralidad la potestad legisla-
tiva, reglamentaria y ejecuti-
va de dichas competencias
«en el marco de las bases
que fije el Estado». A ren-
glón seguido, sin embargo,
se añade que el Parlamento
catalán «debe desarrollar y
concretar a través de una ley
aquellas previsiones bási-
cas». El poder, por tanto, re-
vierte una vez más a Catalu-
ña a costa del Estado, que de
manera tanto directa como
indirecta se va vaciando de
competencias. Lo cual no
puede más que redundar en
perjuicio de la cohesión y el
interés general.

Blinda las competencias de Cataluña
frente a un Estado que se va vaciando

EL ESTATUTO QUE VIENE / EL PACTO ENTRE ZAPATERO Y MAS (XII)

La Jerarquía
«Todos fuimos embriones», declararon los obispos hace
dos años con una modestia muy exacta. Porque ahora les
ha dado por ahí, en cuanto dejan de meterse en política.
Tanto, que su Comité Ejecutivo ha hecho una declaración
titulada, a lo largo, «Ante la licencia legal para clonar se-
res humanos y la negación de protección a la vida huma-
na incipiente». Por una parte, se adelantan, loables, a su
tiempo; por otra, no reconocen que alguna vez alguien no
debió pasar de ser un embrión. Los obispos no salen de su
cáscara crustácea, pero temen demasiado a lo que llaman
técnicas. Y se reiteran, desde Galileo, en el error. Las reli-
giones y las sectas son inmovilizadoras. En este caso la Je-
rarquía dice que «puede ser presentada falsamente como
un prejuicio religioso de un grupo social contrario al avan-
ce de la ciencia». Qué razón tiene, bendita sea.

LA TRONERA

ANTONIO GALA
Cibeles I

Llegaron las ninfas
translúcidas, galoperas
en el síncope de su tro-
tecillo innecesario. Y en
su pasarela. Con la be-
lleza inerte, distraída,
desdeñosa, de las pan-
teras, de los grandes fe-
linos en reposo, sugie-
ren, desvelan, los senos
triunfantes en su
spleen, que hacen reír a
los viejos «con risas in-
fantiles» (Baudelaire).
Hieráticas/os, ni el píca-
ro, risueño fogonazo de
un guiño eclipsará el
esplendor efímero de
las vestimentas.

-ERASMO
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El caballo más
bello del mundo
Supropietariomallorquínharechazado
unaofertade600.000E /MAGAZINE

La ofensiva
de Levante
Tomo26:ElEjércitodeFranco
llegaalaspuertasdeValencia

ColinMcRae04,el reyde los
juegosderallyparaordenador
Más prototipos, el sonido de los neumáticos, las
trazadas más inverosímiles, hoy primera entrega

BILBAO/BARCELONA.– La espera-
da declaración de tregua de ETA se
convirtió a media tarde de ayer en
un comunicado de la organización
terrorista en el que evita hacer cual-
quier mención al fin de la violencia,

exige la autodeterminación del País
Vasco y reivindica los atentados co-
metidos desde finales del pasado
año. En el comunicado, ETA advier-
te que «para que el proceso llegue a
buen puerto es indispensable que se

produzca un cambio en el actual es-
tatus político».

El nuevo desafío terrorista se co-
noció poco después de que miles de
personas salieran a las calles de Bil-
bao para pedir la suspensión del ma-

crojuicio contra el entorno etarra.
Simultáneamente, más de 100.000
personas secundaron en Barcelona
la manifestación en favor de la «na-
ción catalana». Páginas 8 y 9

Editorial en página 5

MADRID.– Artur Mas, líder de
Convergència i Unió, repasó en el
Foro de EL MUNDO el futuro del
Estatuto de Cataluña, la controver-
tida política lingüística de la Gene-
ralitat y, entre otros temas, la OPA
de Gas Natural contra Endesa.
«Que monten un colegio privado
en castellano para el que lo quiera
pagar, igual que se montó uno en

japonés en su momento», senten-
cia el diputado nacionalista.

El presidente de CiU, que reco-
noce que su formación estaría dis-
puesta, con condiciones, a «partici-
par en el Gobierno», acusa al PP de
«ignorancia supina» y señala que el
reconocimiento de la nación cata-
lana en las Cortes es «un gran paso
de futuro». Páginas 16 a 18

ETA exige la autodeterminación mientras una
marea separatista recorre Bilbao y Barcelona
eAdviertequenohabrápazsinohayun«cambiodelestatuspolíticovigente»yreivindica8atentados eDecenas de miles asistieron a la
manifestación para presionar al tribunal que juzga a su entorno eMás de 100.000 secundaron a ERC en favor de la «nación catalana»

Manifestación en Bilbao, ayer, contra el macrojuicio que se celebra en la Audiencia Nacional. / REUTERS

Los magistrados prefieren actuar
sobre la redención de penas para
no cambiar de criterio sobre la
acumulación Página 12

ElSupremobusca
queParotcumpla30
añosdecárcelsin
cambiardedoctrina

«Que monten un colegio privado
en castellano para el que lo pague,
igualquemontaronunoenjaponés»

HOY DOMINGO

! La ilusión vale cuando la realidad la toma de la mano (Anónimo) "

Filipinas pierde la esperanza
de encontrar supervivientes
bajo el lodo en la isla de Leyte

Página 28

El Madrid golea (3-0) al
Alavés en el regreso de Raúl
y el Barça arrasa (5-1) al Betis

Página 49

Pamesa y Tau, finalistas de
la Copa del Rey de baloncesto
tras ganar a Unicaja y Madrid

Página 52

Cabecera de la multitudinaria marcha independentista que recorrió ayer Barcelona. / EFE

ARTUR MAS EN EL FORO DE EL MUNDO
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Zapatero creía probablemente que al asu-
mir muchas de las reivindicaciones del na-
cionalismo catalán moderaría sus exigen-
cias y acabaría por desmovilizar a sus ba-
ses. Otro tanto, respecto a las concesiones
realizadas al PNV y Batasuna. Ayer pudo
constatar el fracaso de su política y el desa-
fío de unos nacionalismos que se han ido
creciendo en la medida que tomaban con-
ciencia de la debilidad del Gobierno. Para
rematar la jornada, ETA hizo público un
desafiante comunicado en el que deja
constancia de que la paz tendrá un inasu-
mible coste político para el Gobierno.

Zapatero ha estado jugando a apren-
diz de brujo con los nacionalistas y aho-
ra se encuentra con que no puede con-
trolar a la fiera que pretendía domesti-
car. El zarpazo más cercano contra Za-
patero vino ayer de sus socios de ERC,
que sacaron a la calle más de 100.000
personas en Barcelona bajo la consigna
«por el derecho a decidir». Los manifes-
tantes exigían que se respete el dispara-
tado texto del Estatuto aprobado por el
Parlamento de Cataluña el pasado 30 de
septiembre y pedían un reconocimiento
del derecho de autodeterminación.

Carod-Rovira manifestó que el sentido
de esa manifestación era «demostrar que
Cataluña es una nación» y que «tenemos
todo el derecho democrático a decidir».
Dicho con otras palabras, las enormes
claudicaciones de Zapatero en el Estatu-
to le parecen muy escasas y, antes de ser
aprobado en el Congreso, Carod ya está
diciendo que quiere mucho más. Es la ló-
gica del nacionalismo, pero el problema
para Zapatero es que ERC ha sido hasta
ahora su principal respaldo parlamenta-
rio y gobierna junto a Maragall. ¿Va a se-
guir gobernando el PSC con un partido
que se moviliza contra el orden constitu-
cional?

Un dilema de otra naturaleza se plan-
tea también en el País Vasco, donde de-
cenas de miles de personas se manifesta-

ron para coaccionar a los jueces de la
Audiencia Nacional que han sentado en
el banquillo al entorno de ETA.

La manifestación de Bilbao tiene dos
elementos que no se pueden pasar por
alto. El primero, la clara participación de
Batasuna en la organización del acto. El
segundo, la presencia de dirigentes del
PNV como Egibar y Arzalluz.

De nada le ha valido a Zapatero el bo-
chornoso documento del PSE en el que
se muestra dispuesto a aceptar una mesa
de partidos si ETA deja las armas ni su
humillante abstención para que prospe-
rara la propuesta nacionalista de una so-
lución al conflicto «sin vencedores ni
vencidos». Tampoco la pasividad del fis-
cal general del Estado ante la manifesta-
ción de ayer.

Sorprenden las declaraciones de Con-
de-Pumpido en las que admitía que, si ETA
renuncia a las armas, no habría obstáculos
para volver a legalizar a Batasuna. Ello es
obvio, pero el papel del fiscal es perseguir
a la banda y su brazo político y no aseso-
rarle sobre el futuro.

Todos estos signos han sido interpreta-
dos, sin duda, por el PNV y Batasuna co-
mo síntomas de debilidad de un Zapatero
que necesita pactar con ellos a toda costa.
ETA dejó meridianamente claro anoche
que, si el Gobierno quiere una tregua, ten-
drá que aceptar una negociación de la que
salga un nuevo marco jurídico para el
País Vasco, derecho de autodetermina-
ción incluido.

Zapatero está atrapado por los nacio-
nalistas y ETA en su ansia de apuntarse
el tanto de una paz en el País Vasco.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?
Sería interesante saber qué piensan los
votantes socialistas de las manifestacio-
nes de ayer, de los pactos del PSOE con
los partidos nacionalistas que las promo-
vieron y de ese chantaje de la banda, en-
cubierto tras una invitación a la negocia-
ción como única salida al conflicto.

ZAPATERO, ATRAPADO POR
LOS NACIONALISTAS Y ETA

IDIGORAS Y PACHI

La forma en la que se constituyó ayer el
nuevo Parlamento refleja el drama pa-
lestino. De los 132 diputados, 12 no pu-
dieron asistir a la sesión inaugural por
estar en la cárcel. El resto se dividió en
dos grupos: los representantes de Gaza y
de Cisjordania, que se constituyeron por
separado y pudieron verse las caras a
través de una videoconferencia, ya que
el Gobierno israelí no autorizó a los di-
putados de Hamas a cruzar de un territo-
rio a otro.

Hamas ha logrado 74 de esos 132 esca-
ños, por lo que propondrá en las próximas
horas al presidente Mahmud Abbas el
nombre del candidato a jefe del Gobierno.
Todo apunta al moderado Ismael Haniya,
partidario de un entendimiento con Abbas.

Será casi imposible porque ayer se
produjo el primer choque frontal entre el
presidente, militante de Al Fatah y nú-
mero dos de Arafat, y los dirigentes de
Hamas. Abbas hizo un llamamiento ante
el Parlamento al diálogo con Israel y
abogó por resolver los problemas en una

mesa de negociación. El presidente pa-
lestino fue incluso más lejos cuando ase-
guró que el nuevo Gobierno debería res-
petar los acuerdos de Oslo y la Hoja de
Ruta, suscrita con el respaldo de la ONU,
EEUU, la UE y Rusia. «Seguimos com-
prometidos con la negociación como vía
única para alcanzar nuestros legítimos
objetivos», dijo Abbas.

La respuesta del portavoz de Hamas no
se hizo esperar. Fue breve y contundente:
Hamas mantiene su programa y rechaza
la vía del diálogo con el Estado de Israel,
al que sigue considerando ilegítimo.

Será muy difícil la cohabitación de un
movimiento radical como Hamas, que si-
gue defendiendo los métodos violentos y
cuyo objetivo es destruir a Israel, con un
gobernante moderado como Mahmud
Abbas, que cuenta con el débil respaldo
de un partido dividido y desacreditado
por la corrupción. Ello va a generar una
fuerte inestabilidad entre los palestinos
y, por añadidura, serias complicaciones
en el proceso de paz.
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ELPMUNDO
DEL SIGLO VEINTIUNO

La política exterior es una
de las competencias esen-
ciales de los Estados moder-
nos, sean o no descentraliza-
dos. La política exterior es
indelegable, de suerte que
las relaciones internaciona-
les se desarrollan entre los
Estados. Dicho esto, los Es-
tados federales permiten a
sus miembros participar en
la formación de la política ex-
terior pero siempre dentro de
una serie de condiciones, en-
tre las que figura que esa par-
ticipación esté regulada en la
Constitución. El artículo 97
de nuestra Carta Magna es
muy claro cuando otorga la
«dirección de la política ex-
terior» al Gobierno. También
es muy explícita cuando se-
ñala que los tratados interna-
cionales requieren la aproba-
ción del Congreso. El PSOE
ha introducido una serie de
enmiendas al texto aprobado
por el Parlamento catalán en
materia de política exterior,
pero siguen existiendo dispo-
siciones ambiguas o dudosa-
mente constitucionales. Los
17 artículos del Estatuto refe-
rentes a la acción exterior de
la Generalitat mantienen el
mismo espíritu: la ficción de

que Cataluña es una nación
con derecho a una política
exterior autónoma. Artur
Mas, el líder de CiU, afirma
hoy en nuestras páginas que
es «un gran paso de futuro»
que el Parlamento español
reconozca «el acto de sobera-
nía» de Cataluña al procla-
marse como nación. Si Cata-
luña es una nación y puede
ser soberana, nadie le podrá
negar el derecho a tener una
política exterior, según la ló-
gica de los nacionalistas que
impregna el Estatuto. Ello
choca frontalmente con el
principio constitucional de
que sólo hay una política ex-
terior, de la que es responsa-
ble el Gobierno. El art. 194
del proyecto aprobado en
Barcelona decía que «la Ge-
neralitat debe impulsar la
proyección de Cataluña en
el exterior». Ahora se le aña-
de «respetando la compe-
tencia del Estado», lo cual
salva la inconstitucionalidad
de la redacción anterior. Sin
embargo, se mantiene sin re-
toque alguno el art. 195, que
habla de «un estatuto» para
el personal de la Generalitat
en el extranjero. Sólo los Es-
tados pueden conferir un es-

tatuto diplomático a su per-
sonal, por lo que esta norma
supone una extralimitación.
El art. 199 se ha respetado en
su redacción inicial, aunque
es probablemente inconstitu-
cional ya que concede a la
Generalitat el derecho a
«participar» en los organis-
mos internacionales. Catalu-
ña, por ejemplo, puede tener
una delegación en la Unesco
pero jamás una representa-
ción, que corresponde al Es-
tado. Surge además la pre-
gunta de que si se concede a
Cataluña esa prerrogativa,
¿por qué se va a negar a otras
comunidades? Los artículos
relativos a la relación con la
UE también se han modifica-
do. En varios de ellos se in-
troduce la cautela «de acuer-
do con la legislación del Es-
tado». Pero la Generalitat
también se arroga un trato
preferente por parte del Go-
bierno, que debe consultar a
las instituciones catalanas
antes de formular una posi-
ción en los órganos de la UE.
El texto consagra su derecho
a estar representada en las
negociaciones que le afec-
ten, otra ventaja que supone
un agravio para el resto.

Mantiene la ficción de que Cataluña tiene
derecho a una política exterior autónoma

EL ESTATUTO QUE VIENE / EL PACTO ENTRE ZAPATERO Y MAS (XIII)

Por ejemplo
Europa entera sabe que a la Policía Municipal de Marbella se
le ha muerto un belga que iba por el Paseo Marítimo, más o
menos como todo el mundo. Mientras, la alcaldesa, Marisol
Algo, estaba en el Caribe «gosando». Al volver ha dicho que
«en absoluto pediremos disculpas a la madre del fallecido...
Todo son mentiras de un circo orquestado». Yo creo que
acierta: en Marbella es casi todo un circo orquestado y con
ballenas blancas; la alcaldesa también. Se lleva allí por lo vis-
to ponerse el mundo por montera. Quizá favorezca; pero las
personas normales están deseando salir de ese pueblo si es
que no cambia ya. Ojalá no tenga, pasado el tiempo, que soli-
citar el rótulo al que ahora aspira nada menos que Torremoli-
nos, protagonista también de años gloriosos: «Municipio tu-
rístico». Qué pena. El tiempo pasa sobre todos. Y la desver-
güenza sobre muchos. Cada vez más.

LA TRONERA

ANTONIO GALA
Egibar

«ETA, organización po-
lítica que hace uso de
las técnicas modernas
de lucha…». Dice. Hi-
pótesis paleontológica.
Una elegancia de este
phitecantropus, tan po-
co erectus. Hombre de
Andoain, emula a sus
congéneres: Hombre de
Java, Hombre de Pekín.
Otra hipótesis en torno
a la acémila: analfabe-
tismo y auto hipnosis
nacionalista. Miguel
Angel Blanco falleció al
aplicársele una técnica
moderna. En la nuca.

–ERASMO
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JAVIER ESPINOSA
Corresponsal

JERUSALEN.– El Gobierno israelí
mantuvo ayer su dialéctica vehe-
mente en contra de las instituciones
palestinas al declarar a la Autoridad
Nacional (ANP) liderada por Abu
Mazen como una «entidad terroris-
ta», aunque al mismo tiempo el Eje-
cutivo dirigido por Ehud Olmert
suavizó en parte el anunciado blo-
queo económico en su contra ante
las críticas despertadas por tales
medidas. Durante la habitual reu-
nión dominical del Gabinete, Ol-
mert dijo que «con una mayoría de
Hamas en el Parlamento y un Go-
bierno bajo el liderazgo de Hamas,
la ANP se convertirá de facto en una
entidad terrorista, e Israel no puede
aceptarlo». Sigue en página 24

VICTORIA PREGO
MADRID.– Este no es el Estatuto
que la mayoría de los ciudadanos
quiere para Cataluña. Ni siquiera
es el que quieren los votantes so-
cialistas. Al menos, no lo es en las
cuestiones esenciales que están ya
pactadas y que van a determinar el
futuro político en esa comunidad y
en el resto de España. Los resulta-
dos de la consulta realizada por
Sigma Dos para EL MUNDO dejan
claro que lo que los partidos políti-
cos presentes en el Parlamento ca-
talán han aprobado como elemen-
tos básicos del nuevo Estatuto, que
ahora se está debatiendo en ponen-
cia en el Congreso de los Diputa-
dos, está en contra de la opinión
mayoritaria de los ciudadanos, que
no sólo no expresan ese clamor po-
pular del que tan frecuentemente
han hablado los líderes nacionalis-
tas para explicar sus reivindicacio-
nes, sino que se oponen a lo que se
ha acordado. Y ese claro rechazo a
los puntos clave que se van a in-
cluir en el texto incluye a los votan-
tes del PSOE, principal negociador
del nuevo Estatuto, junto con CiU.

Sigue en página 12

Unarotundamayoría rechaza loya
aprobadosobreelEstatutocatalán
Los votantes del PSOE, en contra de todo lo pactado con CiU en la ponencia

Rosa Díez denuncia ante Zapatero la
actitud «infame» del PSE hacia las víctimas

Presidente, durante treinta años de nuestra vida, ante cada muerto, ante cada viuda, ante cada
madre, nos hemos prometido memoria, dignidad y justicia... No vamos a permitir, sin hacer oír nuestra
voz, que se construya un escenario en el que nuestros propios compañeros traicionen lo más sagrado.

No nos han matado para esto. No nos han perseguido para esto. Tenemos hijos, Presidente... Hay cosas
que sólo tú puedes hacer. O evitar que se hagan. Creo que ha llegado el tiempo de decírtelo

MARISA CRUZ
MADRID.– El líder del Partido Po-
pular, Mariano Rajoy, exigió ayer
al presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, una
«rectificación inmediata» de las
políticas antiterrorista y territorial
así como una vuelta al consenso y

al diálogo con el primer partido de
la oposición.

Según Rajoy, ésta sería «la úni-
ca decisión patriótica que cabe to-
mar en estos momentos», además
de ser, «una exigencia moral de la
mayoría de los ciudadanos espa-
ñoles». Sigue en página 8
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Im
pr

es
o 

po
r R

ic
ar

d 
G

ili
 F

er
ré

. P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ci
ón

.



E L M U N D O, L U N E S 2 0 D E F E B R E R O D E 2 0 0 6

OPINION
3

RICARDO

Si en febrero de 2004 nos hubieran dicho
que, dos años después, nuestra vida políti-
ca giraría en torno a los comunicados de
una ETA que entonces estaba al borde del
colapso, que a la ilegalizada Batasuna se le
permitiría coaccionar desde la calle a la
Audiencia Nacional y que un partido tan
minoritario como Esquerra movilizaría a
más de 100.000 catalanes a favor de sus te-
sis independentistas, el pronóstico habría
parecido el fruto de una pesadilla. Pero esa
pesadilla es hoy una realidad.

Hace dos años existía el problema del
divorcio entre la política del Gobierno del
PP en relación a Irak y la sensibilidad de la
mayoría de los españoles, pero nada augu-
raba esta espiral de inestabilidad que aho-
ra hace tambalear nuestro modelo de Esta-
do. De nuevo vuelve a abrirse una brecha
enorme entre la percepción de quien ejer-
ce el poder y la de la ciudadanía, con el de-
cisivo agravante de que esta vez no se re-
fiere a un escenario remoto sino a lo que
está ocurriendo en Bilbao o Barcelona.

La sensación de pasmo con que el en-
torno gubernamental recibió anteanoche
la notificación de que ETA no tiene otro
proyecto o plan que conseguir la autode-
terminación del País Vasco –es decir, su
independencia– y de que no cejará hasta
que no consiga alterar para ello el actual
marco constitucional quedó claramente
reflejada ayer en las ininteligibles disqui-
siciones de sus guionistas periodísticos.
Resulta que lo difundido por ETA era «un
no comunicado de tregua, a la espera de
un momento considerado más oportuno
para dar el comunicado de tregua».

Un medio de comunicación puede ha-
cer el ridículo tantas veces como se lo con-
sientan sus lectores, pero el Gobierno de
la Nación no. El contraste entre la moviola
de los enfáticos anuncios de Zapatero so-
bre el «inicio del principio del fin de la vio-
lencia» y la tozuda realidad de una ETA
que exige dinamitar nuestro Estado de
Derecho con la misma claridad con la que
se jacta de volar las propiedades de los
empresarios que no ceden a su chantaje
no puede ser más patético: el presidente
les pone una alfombra roja y los etarras la
embadurnan de inmediato con el barro de
sus pezuñas.

ETA SE SIENTE FUERTE
Rajoy vino a sugerir ayer con bastante tino
que, tras este ejercicio de clarificación, el
propio anuncio de un cese negociado de la
violencia adquiría ya un valor muy relativo,
a menos de que implicara la autodisolución
de la banda. Pero ni los tiros ni las treguas
van, desgraciadamente, por ahí. No esta-
mos hablando de ese adiós a las armas, fru-
to del acoso policial, político, diplomático y
social que hace dos años parecía al alcance
de la mano y que hubiera requerido medi-
das técnicas y soluciones humanas para la
reinserción de los ex terroristas.

El hecho de que ETA apenas haga una
referencia tangencial a sus presos indica
hasta qué punto, después de estos meses
de protagonismo estelar que le ha facilita-
do La Moncloa, se siente fuerte y decidida
a aferrarse a sus objetivos máximos. Está
dispuesta, eso sí, a que el Estado le entre-
gue por las buenas lo que hasta ahora ha
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pretendido arrancarnos por la fuerza. Eso
es lo esencial que pretende negociar: los
plazos y modalidades de esa rendición
dentro de un «proceso de paz» que inicial-
mente puede aceptar que sea tan largo co-
mo Zapatero insinúa, pero que ya se en-
cargarán sus «bases» –en provisional cola-
boración con las del PNV– de acelerar
desde la calle. Y en el caso de que su «hoja
de ruta de Anoeta» quede en algún mo-
mento bloqueada, ahí estará la «organiza-
ción armada» presta a recurrir de nuevo a
lo que el portavoz del PNV llama sus «mé-
todos modernos» para despejar tal cami-
no de servidumbre.

El dramático llamamiento que hoy rea-
liza desde nuestras páginas la eurodipu-
tada socialista Rosa Díez demuestra que
no es sólo la malevolencia del PP la que
certifica que, aun antes de iniciada esa fa-
se de negociación y diálogo, el PSOE y en
concreto el PSE están ya incurriendo en
vergonzosas abdicaciones de los princi-
pios morales más íntimamente asumidos
por la mayoría de sus militantes. Su voz
viene a unirse al voluntarismo de Bono
–no parece que quienes se expresan como
acaba de hacerlo ETA tengan intención
de salir «con las manos en alto»–, al pesi-
mismo de Peces-Barba, que tira la toalla
porque no cree en lo que se pretende ha-
cer, o a la contundencia del histórico con-
tinuador de la tradición prietista Enrique
Múgica. ¿Son todas éstas expresiones del
oportunismo del PP?

La inmensa mayoría de los españoles
–incluida la inmensa mayoría de los vo-
tantes del PSOE– le da la razón al Defen-
sor del Pueblo. Cuando alguien ha asesi-
nado a 1.000 personas y proclama que la
única manera de que tan macabra cuenta
no siga aumentando es que le entreguen
aquello por cuya consecución ha provoca-
do tanto dolor y sembrado tanta infamia,
¡claro que tiene que haber «vencedores y
vencidos»! Nunca en la Historia se ha
mantenido a raya a ningún tipo de totali-
tarismo, ofreciéndole terminar la partida
en tablas.

El problema es que Zapatero sueña con
confundir a ETA con el señuelo de una re-
forma estatutaria, según el modelo cata-
lán, en la que al final unos pudieran decir
que se ha rebasado el marco constitucio-
nal y otros –el Gobierno con su dócil alto
tribunal como notario– asegurar que de
ninguna manera ha ocurrido eso. O sea,
enredar a Otegi, Josu Ternera, Kubati y
Parot en la telaraña de los «deberes im-
propios», el reconocimiento de «nación»
pero sólo en el preámbulo, el truco de esto
no te lo doy en el Estatuto pero lo tendréis
en la Ley Orgánica y demás prestidigita-
ciones como las ahora en marcha. ¿Es que
no se da cuenta el presidente de que, co-
mo ha escrito ya más de una vez alguien
por cierto nada sospechoso de afinidad
con el PP, eso supondría intentar poner a
una planta carnívora a dieta de verduras?

INSACIABLE APETITO
Esas concesiones, basadas en la ambigüe-
dad y los dobles entendidos, sólo le servi-
rían a ETA-Batasuna como simple aperiti-
vo para estimular su insaciable apetito. Es
lo que está sucediendo también con Es-
querra Republicana y la flotilla de grupos
que pululan a su alrededor entre la legali-
dad y la violencia. Hace falta estar muy
ciego o muy empecinado en el lamentable
empeño de autoengañarse para afirmar,
como hacía ayer Zapatero en las páginas
de un apreciado colega, que entre la refor-
ma del Estatuto de Cataluña y la evolu-
ción de la «cuestión de Euskadi» sólo exis-
te «una simple coincidencia temporal».

¿Acaso no se da cuenta el presidente de
que lo que pedían los ciudadanos movili-
zados por sus socios de Gobierno en Cata-
luña es exactamente lo mismo –concerta-
do o no en Perpignan– que está pidiendo
ETA, aunque lo hagan de manera diferen-
te? ¿Acaso le falta incluso el valor y la sin-
ceridad para reconocer que el contenido
de sus acuerdos con Artur Mas supone

quedarse, de momento, a mitad de camino
entre la situación actual y esas pretensio-
nes que destruirían España? ¿No ha leído
que el propio líder de CiU declaraba ayer
en EL MUNDO que lo pactado implica
que las Cortes Generales van a reconocer
el «acto de soberanía» del Parlament al
definir a Cataluña como «nación»?

Pues si él no se da cuenta de todo esto,
la gran mayoría de sus propios votantes sí
lo hacen. La rotunda oposición de las ba-
ses del PSOE a los puntos esenciales vota-
dos ya por la ponencia estatutaria que hoy
refleja nuestra encuesta parece todo un
espaldarazo a las tesis de esos destacados
dirigentes del partido en el Gobierno que
auguran que «al final esto lo arreglará la
demoscopia». Zapatero alega que al cabo
de unas semanas este estado de opinión
«escampará» y enseguida nadie se acor-
dará del Estatuto. O es un iluso o se lo ha-
ce: ha desatado una dinámica de vibracio-
nes revolucionarias y cree que las aguas
del Mar Rojo van a abrirse cada mañana
para que pueda pasar su Ley de Depen-
dencia o sus políticas de igualdad.

No, el desajuste del Estado Constitucio-
nal va a dominarlo todo durante meses y
meses y por mal que lo haga el PP llegará
el día en que el PSOE estará cinco puntos
abajo en los sondeos y ni siquiera alguien
como Chaves se prestará a representar su
papelón de ayer. Zapatero intentará en-
tonces rectificar –como ya ha rectificado
su propósito de impulsar la reforma cons-
titucional o su estrategia de alianzas con
Esquerra–, pero será demasiado tarde
porque ahí estará el nuevo Estatuto desa-
fiando con todos sus blindajes a cualquier
futura expresión de la soberanía nacional,
sirviendo de polo de emulación a las pre-
tensiones de los demás nacionalistas y de
campamento base para quienes como Ca-
rod preparan ya un escalada en toda regla
a la cima de la estatalidad.

EL MARGEN SE AGOTA
Rajoy exigió ayer, cargado de razones,
una rectificación tanto en la política anti-
terrorista como en la huida hacia delante
emprendida de cara a la aprobación del
Estatuto catalán. Aunque le faltó la gran-
deza de hacer explícita su oferta por últi-
ma vez, de sus palabras se deduce sin em-
bargo que mantiene en pie su plantea-
miento del 14 de enero de 2005 de buscar
con el PSOE un gran pacto de Estado so-
bre la reforma de la Constitución, la re-
forma de los Estatutos y, por supuesto, la
política antiterrorista y la hipotética ne-
gociación con ETA. Son vasos comuni-
cantes y Zapatero no puede pedir ayuda
para esto último sin ofrecer un acuerdo
sobre todo lo demás.

No hay ya nadie con dos dedos de fren-
te que, siendo defensor del orden consti-
tucional, no se dé cuenta de que exacta-
mente eso es lo que hay que hacer. Unos
lo dicen y otros se lo callan. La tragedia es
que el margen para ese ejercicio de res-
ponsabilidad y de patriotismo se está ago-
tando. Queda poco más de un mes: las se-
manas que le restan a la ponencia del Es-
tatuto para elevar sus conclusiones a la
Comisión Constitucional y las semanas
que esta instancia dedique a debatir el
texto. Una vez que el choque frontal con
el PP se consume en ese foro, ya no habrá
marcha atrás.

Si el presidente Zapatero fuera un
hombre de Estado buscaría un nuevo
gran pacto de La Moncloa con Rajoy, in-
tentando asociar a Artur Mas, Duran
Lleida y otros nacionalistas pragmáticos
a ese empeño. Si es un líder pequeñito se
empecinará en desencadenar esta crisis
descomunal que terminará poniendo en
almoneda todos los frutos de la mejor ho-
ra de España. Desde el momento en que
queme sus naves cualquier solución pa-
sará ya por desembarazarse democráti-
camente de él. Y lo único seguro es que el
recuerdo de sus buenos pasos durará
mucho menos que la hipoteca de los pro-
blemas que nos obligará a heredar.
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MARIA PERAL
MADRID.– El terrorista Henri Pa-
rot, considerado el más sanguinario
de ETA, no saldrá a la calle en 2010,
como él pretendía, sino en 2020.

Este es el resultado práctico del
acuerdo que ayer tomó el Pleno de la
Sala Penal del Tribunal Supremo,
que, sin contradecir su jurispruden-
cia sobre acumulación de penas,
consigue el efecto buscado por la Au-
diencia Nacional cuando refundió en
dos penas de 30 años cada una las 26
condenas que pesan sobre el antiguo
jefe del comando francés de ETA.

Por unanimidad, la Sala Penal
consideró incorrecta la interpreta-
ción de la Audiencia Nacional, por lo
que las condenas de Parot serán re-
fundidas en una sola de 30 años.

Sin embargo, las redenciones por
trabajos hechos en prisión no se le
computarán sobre esa pena acumu-
lada sino, sucesivamente, sobre cada
condena, criterio adoptado por 12
votos frente a tres y que se aplicará a
otros terroristas. Sigue en página 8

Editorial en página 3

Parot y todos los asesinos múltiples
tendránquecumplir30añosdecárcel
e El Tribunal Supremo acuerda por 12 votos contra 3 establecer un nuevo criterio sobre la redención
de penas e Los beneficios penitenciarios se aplicarán a partir de ahora sobre las condenas sucesivas
de cada criminal e Tal y como pretendían Fungairiño y la Sala de lo Penal de la Audiencia, el jefe
del comando itinerante no saldrá de prisión hasta el año 2020 y ‘Pakito’ y ‘Santi Potros’, hasta 2030

REAL MADRID / Ronaldo insinúa que se marcha y afirma: «El Bernabéu nunca me ha tratado con cariño» / 47

El historiador David Irving, esposado y con su libro ‘La guerra de Hitler’, ayer en el tribunal austriaco que le juzgaba. / G. R. ARTINGER / EFE

Zapatero ofrece
a Llamazares
la información
sobre ETA que
niega al PP
El PSE exige a la eurodipu-
tada Rosa Díez que «no cree
problemas» Páginas 9 y 12

Según el portavoz de ERC, el pre-
sidente le confesó que le «había
gustado» la manifestación inde-
pendentista por su «alto grado de
civismo» Página 16

La UE requiere
información del
uso de historias
clínicas con
fines de control
lingüístico

Puigcercós dice
que Zapatero le
preguntó «cómo
reconducir esto»
tras la marcha
de Barcelona

DANIEL G. SASTRE
BARCELONA.– La Comisión Euro-
pea (CE) investigará si el uso de his-
toriales médicos por parte de la Ge-
neralitat para estudiar los usos lin-
güísticos entre médicos y pacientes
viola la normativa comunitaria so-
bre el tratamiento de datos persona-
les. El organismo ha pedido a las au-
toridades españolas «que faciliten
información acerca de los hechos»
para «verificar si la investigación de
la Generalitat» cumple las disposi-
ciones sobre protección de «datos
sensibles». Sigue en página 14

El historiador que negó el
Holocausto condenado a tres
años pese a admitir su error
El tribunal austriaco declara culpable a Irving por
negar hace 17 años las cámaras de gas de Auschwitz

MONICA FOKKELMAN
Especial para EL MUNDO

VIENA.– El británico David Irving
fue condenado ayer a una pena de
tres años de prisión por violar la
Ley austriaca de Prohibición de
Apología del Nazismo. Los ocho
miembros del jurado decidieron

por unanimidad la condena. Ir-
ving se exponía a una sentencia
de 10 años, pero el veredicto final
se ha reducido por el hecho de
que el propio acusado se declara-
se culpable nada más comenzar el
juicio. Sigue en página 28

Editorial en página 3
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Un tribunal austriaco condenó ayer a tres
años de cárcel al historiador británico Da-
vid Irving por negar que hubiera cámaras
de gas en el campo de concentración de
Auschwitz. Irving –que proclamó estas opi-
niones durante una visita a Austria hace 17
años– reconoció ayer ante el juez que en
aquel momento había cometido un error y
remarcó que de ninguna manera había ne-
gado el asesinato de millones de personas
por los nazis. De nada le sirvió. El peso de
la draconiana legislación austriaca contra
la negación del Holocausto cayó sobre él.

Huelga decir que las peregrinas teorías
históricas de Irving no nos merecen nin-
gún respeto. Que los jerarcas nazis planifi-
caron metódicamente el exterminio de mi-
llones de judíos es un hecho tan extraordi-
nariamente estudiado y documentado que
cualquier opinión negacionista cae por su
propio peso en el descrédito más absoluto.
Con cientos de horas de filmaciones, esca-
lofriantes testimonios de los supervivien-
tes y la monumental obra de Rees en el
otro lado de la balanza, ¿qué crédito pue-
den tener hoy un puñado de opiniones in-
consistentes pronunciadas hace 17 años?

Pero tal vez precisamente por ello es
inevitable preguntarse si tiene sentido
mantener en vigor hoy una legislación
concebida en un contexto histórico muy

diferente. La ley que se le aplica a Irving
data de 1947, pero no es la única. La nega-
ción del Holocausto está tipificada de una
u otra forma en los códigos penales de me-
dia Europa. También en el español, cuyo
art. 607.2 extiende la prohibición a la nega-
ción o justificación de cualquier genocidio.

Cincuenta años después del final del na-
zismo, la negación del Holocausto –no, por
supuesto, la incitación al genocidio o su
apología– debe dejar de ser un delito en
Europa. ¿O acaso es justo que alguien vaya
a la cárcel por decir que no existió
Auschwitz cuando no se castiga a quien
niega los crímenes de Stalin o las torturas
de la Inquisición?

A nadie se le escapa que el caso de Ir-
ving habría adquirido menos trascenden-
cia ante la opinión pública internacional de
no ser por la revuelta contra las caricaturas
de Mahoma. Las leyes europeas contra el
antisemitismo se han convertido en una
excepción envenenada a la que diversos
intelectuales islámicos se han aferrado es-
tos días como ejemplo del doble rasero de
Occidente. Lejos de rendirse a las preten-
siones de establecer nuevas restricciones
en aras de combatir «la islamofobia», los
gobiernos europeos deben eliminar una le-
gislación obsoleta y reafirmar la apuesta
de Occidente por la libertad de expresión.

EUROPA, ANTE EL ‘DILEMA IRVING’

La decisión adoptada ayer por el Pleno de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo en
relación con el caso Parot constituye una
victoria del sentido común, el Derecho y la
opinión pública, que con el Partido Popular
y diversos medios de comunicación a la ca-
beza, se movilizó en contra de la excarcela-
ción del asesino de, entre otros, la fiscal
Carmen Tagle y las niñas de la Casa Cuar-
tel de Zaragoza. Por 12 votos contra tres, el
máximo tribunal ha acordado cambiar el
criterio existente sobre la redención de pe-
nas: a partir de ahora, los beneficios peni-
tenciarios se aplicarán sobre cada una de
las condenas que tenga un delincuente pa-
ra así garantizar que cumpla el máximo
previsto por la ley: 30 años de cárcel en el
caso de los delitos juzgados con el antiguo
Código Penal y 40 años tras la reforma de
2003. Esta novedosa fórmula encaja per-
fectamente dentro de la ley y tiene la enor-
me ventaja añadida de que afecta no sólo a
Parot –que no saldrá a la calle hasta 2020–,
sino también a todos los asesinos múlti-
ples: por ejemplo, Pakito, el jefe de Parot, y
Santi Potros, el asesino de Hipercor, per-
manecerán en prisión hasta 2030.

En este sentido, la decisión del Supremo
viene a reivindicar al ahora ex fiscal jefe de
la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi-
ño, y a la Sala de lo Penal de dicho tribunal,
que fueron quienes primero se mostraron
dispuestos a agotar todas las posibilidades
que ofrece la ley para impedir que Parot pa-
gara cada uno de sus 82 asesinatos con tan
sólo tres meses de cárcel de promedio. De
hecho, si no hubiera sido por el auto del
juez Gómez Bermúdez, que obligó a Parot
a recurrir ante el Supremo, dicho tribunal

jamás se hubiera tenido que pronunciar so-
bre este asunto. Por otra parte, aunque es
cierto que el máximo tribunal ha confirma-
do su doctrina de acumulación de conde-
nas, en lo que se refiere a los beneficios pe-
nitenciarios, no aplica ese criterio, sino el
del cumplimiento sucesivo. Se trata, por
tanto de una confirmación a medias o, al-
ternativamente, de una rectificación par-
cial y encubierta, tanto de la jurisprudencia
que el Supremo viene arrastrando por iner-
cia desde hace décadas como, señalada-
mente, de la posición que adoptaron los fis-
cales de ese tribunal a instancias de Cándi-
do Conde-Pumpido.

No es cierto, por tanto, que la importante
decisión tomada ayer esté «en total coinci-
dencia» con lo que defendía la Fiscalía, co-
mo ha dicho el ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, quien volvió a
echar sal gruesa para acusar al PP de
«mentir a raudales» en relación con la ex-
carcelación de Parot. Es posible que el
principal partido de la oposición haya exa-
gerado la nota en algunos comentarios o
valoraciones, pero el debate generado a
raíz de sus denuncias ha contribuido en
una medida imposible de objetivar a que
los jueces del Supremo se sintieran espe-
cialmente motivados a la hora de seguir la
estela de la Audiencia Nacional. Y bien está
lo que bien acaba: la fórmula encontrada
permite paliar una flagrante injusticia que
no estaba predeterminada ni por el espíritu
ni por la letra de la ley y, en cualquier caso,
no excluye la posibilidad de que aquellos
etarras que sí muestren de manera clara su
arrepentimiento se beneficien de una polí-
tica de reinserción razonable y justa.

UN TRIUNFO DEL SENTIDO COMUN,
EL DERECHO Y LA OPINION PUBLICA

RICARDO

España una

De nazis

La unidad final que se atribuye a los Reyes Católicos es
un invento: primero, porque se hizo a fuerza de matri-
monios y malas camas; segundo, porque era religiosa, y
concluyó con expulsiones e inquisiciones. El tinglado se
destruyó con la muerte de Isabel. Aragón no estaba por
la labor: comenzaron las comunidades y germanías; des-
pués los moriscos contra los montañeses, y los disturbios
con Felipe II y IV, que culminaron con la guerra de Cata-
luña y la separación de Portugal, el último allegado. Y al
final, sobrevino, por tanto semiincesto, la Guerra de Su-
cesión con Felipe el Borbón y Carlos el austriaco. Y lue-
go la de la Independencia, que unificó a ciertas regiones,
pero acabó con los ilustrados, que era lo que nos queda-
ba. ¿A quién le extraña que, al abrirse un poco la mano,
estemos como estamos? Podría ser peor.

Rajoy en subliminal
compañía de iraquíes
torturados. Como
aquel gol de Butrague-
ño en los ochenta:
veinte millones de es-
pectadores y, sobreim-
preso, Vota PSOE. Así
ahora: fue «un error».
Dijo TVE. Operativo
del tan genuino ma-
nual nazi, de filmes y
documentales del ge-
nio satánico de lo su-
bliminal, el doctor
Goebbels: Al oír la voz
«judío», ratas innume-
rables correteaban en
sus cloacas nausea-
bundas. –ERASMO

LA TRONERA

ANTONIO GALA

La Constitución establece sin
ningún género de dudas en el
artículo 149 que la regula-
ción básica en materia de
«prensa, radio y televisión»
corresponde al Estado de for-
ma exclusiva. Ello es así en
todos los países democráti-
cos, porque la libertad de ex-
presión es un derecho funda-
mental que debe ser ampara-
do por el Estado. El pacto en-
tre PSOE y CiU no ha tocado,
sin embargo, la redacción del
art. 52, aprobada el pasado
30 de septiembre por el Par-
lamento catalán. Ese artículo
señala que «corresponde a
los poderes públicos promo-
ver las condiciones para ga-
rantizar el derecho a la in-
formación y a recibir de los
medios una información ve-
raz y unos contenidos que
respeten la dignidad de la
persona y el pluralismo».
Como la potestad legislativa
en materia de medios está re-
servada por la Carta Magna
al Congreso, este artículo ha
sido redactado de forma
tramposa, dando a entender
al hablar de esos «poderes
públicos» que la Generalitat

comparte competencias con
el Estado en esta materia.
Partiendo de este supuesto,
que probablemente no es
constitucional, el Estatuto
atribuye una serie de compe-
tencias a la Generalitat, tanto
en el campo de los medios
públicos como de los priva-
dos. El art. 53 señala que «los
poderes públicos deben fa-
cilitar el conocimiento de la
sociedad de la información
y deben impulsar el acceso a
la comunicación y las tecno-
logías». Luego apela al «prin-
cipio de universalidad» en la
prestación de servicios, lo cu-
al se contradice con el espíri-
tu localista de la norma. El
art. 82 es uno de los más im-
portantes porque blinda al
Consejo Audiovisual de Cata-
luña (CAC) al incorporar su
existencia al Estatuto. El PP
ha alertado hace pocos días
de las consecuencias de este
artículo, que, por su ambigua
redacción, concede un che-
que en blanco al CAC para
regular y sancionar a los me-
dios de comunicación audio-
visual. No debería hacer falta
recordar de nuevo que el

CAC es un órgano político-
administrativo que se arroga
la facultad de valorar los
contenidos de la informa-
ción, una función que en
cualquier democracia co-
rresponde a los jueces. Las
principales asociaciones y
los sindicatos internaciona-
les de prensa han pedido el
desmantelamiento de este
CAC, que el Estatuto eleva a
institución básica de Catalu-
ña. Por último, la redacción
final del Estatuto suaviza
con algunos matices el art.
146, pero sigue estando en
contradicción con la Consti-
tución al atribuirse la Gene-
ralitat la competencia exclu-
siva sobre sus propios servi-
cios y sobre los medios au-
diovisuales locales. Admite,
sin embargo, la competencia
compartida con el Estado pa-
ra otros servicios audiovi-
suales. Y concluye con una
referencia a la obligación de
velar «por el pluralismo lin-
güístico y cultural», lo que
produce escalofríos a la luz
de como la Generalitat ha
practicado este principio en
materia de enseñanza.

La Generalitat asume competencias en materia
de comunicación reservadas al Estado
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ÓSCAR TORRES
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CAPBRETON/MADRID.– La or-
ganización terrorista ETA per-
petró ayer su primer atentado
en suelo francés al asesinar de
un tiro a un guardia civil de 24
años, Raúl Centeno Pallón, y
herir de extrema gravedad a su
compañero, Fernando Trapero
Blázquez, de 23 años.

La banda terrorista cruza
otra línea roja asesinando en lo
que hasta ahora ha sido su san-
tuario. Lejos quedan los prece-
dentes, en 1976, cuando la ban-
da asesinó a dos policías espa-
ñoles.

Se trata, además, del primer
crimen después de que el pasa-
do 5 de junio ETA anunciara el
fin del alto el fuego; una tregua
pulverizada, en realidad, meses
antes cuando acabó con la vida
de dos ciudadanos ecuatorianos
en el aparcamiento de la T-4 de
Barajas.

Al cierre de esta edición, las
versiones de las distintas fuen-
tes eran discrepantes sobre lo
ocurrido. Los hechos tuvieron
lugar a las 09.20 horas en un
centro comercial del bulevar
principal de Capbreton, una lo-
calidad francesa situada en el
departamento de Las Landas,
20 kilómetros al norte de Bayo-
na, donde los guardias civiles y
los agentes del Renseignements

Généraux –los servicios de in-
formación franceses– se habían
distribuido para realizar sus in-
vestigaciones.

Los dos agentes españoles,
pertenecientes al Grupo de
Apoyo Operativo (GAO) y que
participaban en una operación
de localización de etarras, aca-
baban de salir de la cafetería
Les Ecureuilles, situada en los
aledaños de un centro comer-
cial; y, cuando se disponían a
entrar en su vehículo, fueron
abordados por la espalda por los
dos terroristas. Sigue en página 10

Editorial en página 5

El PP propone que
la Constitución no
permita transferir
competencias a las
autonomías, sino
tan sólo delegarlas

Página 20

Una gran multitud de
catalanes exigen el
‘derecho a decidir...
sobre infraestructuras’

DANIEL G. SASTRE
BARCELONA.– Si la manifestación de ayer en Bar-
celona podía considerarse un termómetro para me-
dir el grado de cabreo –la expresión ha hecho for-
tuna– de los catalanes con el Gobierno y, en parti-
cular, con la ministra de Fomento, Magdalena Ál-
varez, ahora José Luis Rodríguez Zapatero debe de
estar bastante preocupado. Porque la marcha fue
un éxito. Sigue en página 22

! Paciencia: forma menor de desesperación disfrazada de virtud (Ambrose Bierce) "

Meryl Streep y su
espléndida madurez
La actriz confiesa que su auténtica
pasión es la política / MAGAZINE

Por qué me separé
de Hugo Chávez
El general Baduel y su ruptura con la
revolución /Págs. 32 a 34. Editorial en pág. 5

Carlos Morín, el
magnate del aborto
Su clínica, desmantelada esta semana,
era la base de su imperio / CRÓNICA

Agentes franceses inspeccionan el coche en el que fue asesinado el guardia civil. / JUSTY

Solbesquiere
anularaCalderaen
el futurogobierno

ElEjecutivooculta ‘su’
balanza fiscal para no
desmentir a Cataluña

¿El ‘bluff’ de la
crisis de 2007?

Por MIGUEL SEBASTIÁN

M E R C A D O S
DE EL MUNDO

El ex asesor del presidente
apuesta por que no hay una cri-
sis en marcha

Suplemento de 80 páginas

ETAcruzaotra línearoja
Desafía a la vez a Zapatero y Sarkozy al
asesinarporprimeravezaunguardiacivil en
suelo francésydejarmoribundoaotrocuando
realizaban tareas de vigilancia en Las Landas

El ministro Rubalcaba describe el encuentro
como «fortuito» y, a pesar de que los agentes
iban desarmados, sostiene que «ha habido
una discusión y ha acabado con un tiroteo»

Los partidos, la patronal y los sindicatos
suscriben un comunicado de repulsa y
convocan una concentración con el lema
«Por la libertad y por la derrota de ETA»

Raúl Centeno Pallón. / REUTERS

Una pancarta crítica con el PSOE, ayer en Barcelona. / A. MORENO
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La banda terrorista ETA ha cruzado en sus
40 años de actividad criminal todos los ru-
bicones de la infamia. Los terroristas han
matado a personas indefensas, niños en
casas cuartel, han provocado matanzas in-
discriminadas en lugares como Hipercor,
han secuestrado manteniendo a personas
en condiciones de vida inhumanas. Incluso
llevaron a cabo una brutal «ejecución» con
Miguel Ángel Blanco. Pero ayer ETA hizo
algo que no había hecho nunca. Asesinó en
suelo francés a un guardia civil y dejó en
estado crítico a otro. A lo largo de su histo-
ria, la banda ha utilizado el sur de Francia
como santuario para esconder a sus acti-
vistas, y no como escenario de sus accio-
nes criminales. Por ello, aunque las cir-
cunstancias del atentado no están claras,
ETA ha dado un salto cualitativo, al desa-
fiar ahora también al Gobierno francés.

Los agentes –que iban desarmados por-
que los acuerdos de colaboración hispano-
francesa así lo contemplan– fueron ataca-
dos a la salida de un centro comercial. Ra-
úl Centeno, que murió en el acto por un
disparo en la cabeza y Fernando Trapero,
que se encuentra en coma cerebral, reali-
zaban labores de vigilancia antiterrorista
en territorio francés. Hace tiempo que
Francia mantiene una estrecha colabora-
ción con España para combatir a ETA, pe-
ro todos los gobernantes galos –incluyen-
do a Sarkozy de cuyo compromiso contra
el terrorismo no cabe dudar– han venido
sosteniendo que el problema etarra es es-
pañol. Probablemente después de este
atentado ya no sea exactamente así. Es sig-
nificativo que el embajador francés acudie-

ra a La Moncloa para mostrar su apoyo al
presidente del Gobierno y que la ministra
del Interior francesa compareciera al lado
de Rubalcaba en el lugar del crimen.

Si fuera premeditado, estaríamos ante
un atentado a la desesperada, que iría con-
tra los intereses de la banda. Por eso es im-
prescindible que el ministro del Interior
aclare los hechos en lugar de difuminarlos.
Rubalcaba dijo que se produjo un «en-
cuentro fortuito» entre los etarras y los
agentes que «acabó en tiroteo». La palabra
tiroteo sugiere siempre intercambio de dis-
paros, pero en este caso sólo dispararon
los terroristas porque las víctimas iban de-
sarmadas. Con este lenguaje, el ministro
parece estar atenuando el elemento de
premeditación, cuando también cabría in-
terpretar lo ocurrido como una respuesta a
la detención de más de 40 proetarras –in-
cluida la cúpula de la trama civil de la ban-
da– el pasado viernes.

La clase política estuvo ayer a la altura
de las circunstancias. Zapatero compare-
ció con el tono adecuado y el PSOE convo-
có una reunión de todos los grupos parla-
mentarios, empresarios y sindicatos. El PP
reaccionó con sentido de Estado, al no
condicionar su apoyo a ninguna exigencia
política. Del encuentro surgió la convoca-
toria de una concentración para el martes
con el lema que siempre han hecho suyo
los populares: «Por la libertad, por la de-
rrota del terrorismo», Pero las palabras no
bastan, por eso el PP hizo bien en volver a
«recomendar» la ilegalización de ANV y la
revocación de la autorización parlamenta-
ria para negociar con ETA.

¿UN SALTO CUALITATIVO DE ETA
EN RESPUESTA A LAS CONDENAS?

La opinión pública mundial dirige su aten-
ción a Venezuela, donde, en medio de una
gran movilización social y de la fractura
ciudadana, se celebra hoy el referéndum
sobre la reforma constitucional auspiciada
por Hugo Chávez. El futuro de más de 26
millones de venezolanos se dilucida en esta
consulta. Porque si el referéndum se salda
con la victoria del sí, Venezuela abandonará
la senda de la democracia liberal para entrar
en la del socialismo del siglo XXI, que no es
sino una forma de los chavistas de llamar al
régimen que Chávez pretende edificar, sir-
viéndose como modelo del castrismo cuba-
no. Así lo confirman voces tan autorizadas
como la de Raúl Isaías Baduel, quien fue mi-
nistro de Defensa venezolano hasta el pasa-
do verano, y que analiza en un artículo que
hoy publicamos la deriva autoritaria del Mo-
vimiento Bolivariano.

Hay tanto en juego que todas las encues-
tas auguran una alta participación y un re-
sultado incierto, aunque el número de quie-
nes rechazan la nueva Constitución no ha
dejado de crecer y de superar al de los que
la apoyan. Son un sinfín los aspectos del
proyecto que suponen un retroceso de la
democracia en el país, cuando no su liqui-
dación definitiva. Uno de los más visibles
es la posibilidad de que el presidente sea
reelegido indefinidamente, para así afian-

zarse en la Presidencia de forma vitalicia.
Chávez dice que esto equipararía el siste-
ma venezolano al de muchos países euro-
peos donde, como en España, no hay limi-
tación de mandatos. Pero tal falacia no re-
siste la mínima crítica de técnica jurídica
constitucional, por cuanto nada tiene que
ver un régimen presidencialista, como el
venezolano, con uno parlamentario.

Pero, además, la nueva Constitución le
conferiría en la práctica prerrogativas abso-
lutas, como la de poder decretar el estado de
excepción casi cuando le venga en gana, en
un marco de ausencia de división de los po-
deres clásicos –ejecutivo, legislativo y judi-
cial–, subordinados al Poder Popular, con-
cepto difuso en el que se asentaría la nueva
República socialista bolivariana, semejante
al poder de las masas en permanente movili-
zación por los regímenes totalitarios.

Para motivar a sus correligionarios, Chá-
vez ha seguido en las últimas horas con su
discurso «antiimperialista», amenazando
ahora con nacionalizar bancos que son pro-
piedad de entidades españolas si el Rey no le
pide disculpas. Ante el actual estado de las
relaciones, es indudable que en el referén-
dum de Venezuela también hay muchas co-
sas en juego para nuestro país. Sea cual sea
el resultado, el Gobierno no podrá seguir ni
un solo día más haciendo de Don Tancredo.

VENEZUELA VOTA TIRANÍA ODEMOCRACIA

IDÍGORAS Y PACHI

Los infrahumanos

Centeno

El terrorismo de ETA no me produce horror, sino asco y
desprecio. No es consecuencia de una ideología por la
que se da la vida, sino un medio de vida con el que se da
la muerte. Acostumbrados a vivir de extorsiones y ame-
nazas, los etarras son asesinos profesionales que no tie-
nen el valor de dar las caras, ocultas bajo risibles trapos
blancos con agujeros y txapelas negras. El número no al-
to nunca, de quienes se dejaron engañar por ellos se re-
duce cada día, a pesar de que, cada día, verbalizan más
sus bravatas, para defenderse del paro en su trabajo.
Hasta los adjetivos más graves se resisten a serles apli-
cados. Son una plaga inmunda, sin luz ni fe ni paliativo
alguno. No tienen más oficio ni beneficio que la muerte
ajena. Nuestra esperanza es que se les trate, hasta aca-
bar con ellos, como lo que son.

Raúl, desdichado. F.
Trapero, otro número
de la Benemérita, des-
venturado. Si «en las
Cortes están los mejo-
res actores de España»
(sic: Pilar Miró). Si se
intuyó a ETA partícipe
en el sangriento, satá-
nico sainete de la si-
mulación, compartido
el reparto con el Ejecu-
tivo. Tan ardua resulta
la sospecha del teatral
paripé, con muerte y
fuego real. Que ya no
hay hombres de paz:
vuelve la banda terro-
rista. Rubalcaba: en
avant! —ERASMO

LA TRONERA

ANTONIO GALA

La manifestación que reunió
ayer en Barcelona a una gran
multitud de personas
–200.000 según la guardia ur-
bana, 700.000 según los or-
ganizadores– fue una perfec-
ta metáfora de la esquizofre-
nia que caracteriza la vida
política catalana. Por una
parte, el lenguaje soberanista
de la mayoría de los partidos;
por otra, las preocupaciones
reales de los ciudadanos. El
propio lema de la marcha
–«Somos una Nación.Tene-
mos derecho a decidir sobre
nuestras infraestructuras»–
era absurdo, al mezclar la au-

todeterminación con una
cuestión puramente técnica
como es la gestión de las in-
fraestructuras. Por eso las
consecuencias que se pue-
den extraer del indudable
éxito de la convocatoria son
engañosas y equívocas. La
protesta fue capitalizada por
el independentismo –cuyos
dirigentes sacaron pecho con
declaraciones, lemas y sím-
bolos–, aunque la mayoría de
las personas que acudieron
lo hicieron como expresión
del enfado de los catalanes
por las deficiencias de sus
servicios públicos. El AVE es

el último jalón que empezó
con el caos del aeropuerto y
siguió con los apagones,
hundimiento del Carmel por
medio. Ninguno de los pro-
blemas que han afectado a
los ciudadanos catalanes en
los últimos años tiene que
ver con una mayor descen-
tralización del Estado, sino
con una correcta y eficaz ges-
tión de los servicios públicos
por parte de las administra-
ciones. Y en esto, los parti-
dos que han gobernado la
Generalitat, tanto CiU como
el PSC o la propia ERC, no
están para dar lecciones.

El independentismo capitaliza la ambigüedad

La Conferencia Política del
PP sobre el modelo de Esta-
do ha dado a luz a una serie
de propuestas que figurarán
en su programa electoral pa-
ra las generales de marzo. La
dirección popular propone
cambiar el sistema de elec-
ción de los miembros del
CGPJ y de los magistrados
del Constitucional. La inicia-
tiva más novedosa es la que
exige que los miembros del
TC lleven 30 años de ejerci-
cio para ser elegidos y que su
puesto sea vitalicio, igual que
en Estados Unidos. Se trata

de una propuesta que no tie-
ne mucho sentido en el siste-
ma español. Mucho más útil
para garantizar la indepen-
dencia judicial es la propues-
ta de que los jueces elijan a
12 miembros del CGPJ, co-
mo sucedía antes de la refor-
ma socialista. Las iniciativas
a las que Rajoy concedió el
mayor calado político son las
que tienen que ver con la re-
forma del artículo 150.2 de la
Constitución para que las
nuevas competencias no se-
an transferidas, sino sólo
«delegadas» y condicionadas

al acuerdo de los 2/3 del Par-
lamento. A estas alturas, el
alcance de la medida sería li-
mitado, puesto que práctica-
mente todas las competen-
cias posibles han sido ya
transferidas a las comunida-
des. El PP se queda a medio
camino, al descartar la recu-
peración de algunas compe-
tencias por parte del Estado,
por lo que la única forma de
solventar la disgregación de
los últimos años sería promo-
ver leyes de bases en mate-
rias como educación, unidad
de mercado o urbanismo.

El PP se queda corto en la buena dirección
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Los tres toreros en la
enfermería a la vez
La corrida de Pamplona, a
punto de suspenderse por
el triple percance / Pág. 62

Shrek, el ogro verde,
se jubila en 3D
En la cuarta entrega añora
la vida de aventurero y sufre
la crisis de los 40 / METRÓPOLI

Toy Story 3: cuando
la animación es arte
Lasseter, artífice de Pixar,
habla del renacimiento de los
dibujos animados / EL CULTURAL

DANIEL G. SASTRE / Barcelona
El vicepresidente de la Generalitat
catalana, Josep Lluís Carod-Rovira,
dejó ayer claro que observa con in-
quietud la salida del armario de mu-
chos catalanes con la selección. Re-
lacionando la aparición de banderas
rojigualdas en balcones de Barcelo-
na con la polémica que rodea la ma-
nifestación contra el Tribunal Cons-
titucional (TC) de mañana, Carod
afirmó: «Mientras nos distraemos,
acabará habiendo más banderas es-
pañolas que senyeres en los balco-
nes por el Mundial de fútbol».

La victoria de España contra Ale-
mania, acogida con aparente indi-
ferencia en los sectores soberanis-
tas, cobra importancia en una se-
mana señalada en rojo desde hace
meses. Tras conocerse la sentencia
del TC que recorta el Estatut, los
principales líderes políticos quieren
demostrar en la calle su fuerza con
una manifestación multitudinaria
de afirmación catalanista.

Sigue en página 8

A. S. MOLLÁ / H. FERNÁNDEZ / Alicante
El presidente de la Diputación de
Alicante, José Joaquín Ripoll, salió
ayer de los juzgados en libertad
provisional sin fianza, pero imputa-
do por cohecho, prevaricación y re-
velación de secretos. Eso a pesar de

que la Fiscalía Anticorrupción pe-
día para el líder del PP alicantino
una fianza de 500.000 euros, la más
alta jamás solicitada para un cargo
político en la provincia de Alicante.

Lo mismo sucedió con el empre-
sario Enrique Ortiz, que también

salió libre sin fianza, aunque el fis-
cal pedía 800.000 euros. Ahí se pu-
sieron de manifiesto las abismales
diferencias de criterio entre el Mi-
nisterio Público y el magistrado que
lleva el caso Brugal, Carlos San-
martín. Sigue en página 4

Fariñas deja la
huelga de hambre
tras la liberación
de los disidentes

ORFEO SUÁREZ / Potchefstroom
Enviado especial

De antidivo a antidivo, Carles Puyol
sugirió a Vicente del Bosque poner
en práctica en la selección una de
las acciones a balón parado del Bar-
celona de Guardiola en la que el de-

fensa ataca el área rival en el rema-
te. En el descanso, le dijo a Xavi que
era el momento, y Alemania cayó en
la trampa después de un córner tras
otro sacado en corto. Jugada perfec-
ta para entrar de cabeza en la final
del Mundial. Sigue en pág. 41

El nacionalismo
catalán inquieto
ante el tirón
de la selección
Carod-Rovira: «Acabará habiendo más
banderas españolas en los balcones por
el Mundial que ‘senyeres’»/ El 74% de
la audiencia en Cataluña vio el partido

Puyol pidió permiso a
Del Bosque para usar
una estrategia del Barça
Engañaron a los alemanes sacando un
córner largo y bloqueando a los defensas

Ripoll imputado por cohecho
queda en libertad sin fianza
El PP pide la comparecencia de Rubalcaba en el Congreso y
descarta sancionar al presidente de la Diputación alicantina

José Joaquín Ripoll llega a los juzgados de Orihuela, ayer, en medio de la expectación de los medios. / ERNESTO CAPARRÓS.

El botín del
sacrificio ajeno
Por RAÚL RIVERO Pág. 23

! La envidia es una declaración de inferioridad (Napoleón) !

El opositor cubano atribuyó
la decisión del régimen a la
«firmeza de los presos políticos,
a las Damas de Blanco y al
sacrificio de Orlando Zapata»

Página 22. Editorial en página 3

Se rompe un tabú. Frente
a la imagen oficial de la Cataluña
antiespañola, los triunfos de La
Rojahandesvelado laCataluñare-
al, que vibra con el Mundial y luce
también en sus balcones la enseña
nacional. Otro tabú que cae.

SANTI COGOLLUDO
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Si hay destierros
es porque Cuba
no ha cambiado
EL ANUNCIO de la próxima liberación y destierro de 52
presos políticos cubanos es motivo para una cautelosa
alegría. Por lo pronto, habrá que esperar a que se confir-
men las excarcelaciones: otras veces se han hecho anun-
cios similares que a la postre no se han cumplido.

Sorprende por ello que el ministro Moratinos se haya
apresurado a lanzar las campanas al vuelo y haya afir-
mado que ya no existe «ninguna razón» para que la UE
mantenga su política de condicionar las relaciones con
Cuba a los avances en materia de derechos humanos.
Como si hubiera acabado la represión en la isla, como si
no quedaran –al margen de los 52 posibles afortunados
de la lista– otro centenar de presos de conciencia o
como si se hubieran recuperado de pronto las libertades
en el país caribeño.

Si realmente hubiera cambios en Cuba, los excarcela-
dos podrían quedarse en su país, pero precisamente

porque las leyes son las mismas se ha advertido que se
les expulsará. Si se les pusiera en la calle, más pronto
que tarde volverían a encarcelarlos.

Una cosa es que la comunidad internacional se mues-
tre favorable a tender puentes de diálogo con el régimen
cubano y dispuesta a facilitar ayuda humanitaria al país,
y otra muy distinta que se jalee el anuncio de excarcela-
ciones y se presente como un gesto que habría que agra-
decer a la dictadura. A este respecto, cabe recordar que
fue Obama quien anunció su propósito de dar un giro a
las relaciones con Cuba y que Raúl Castro, pese a ha-
berse mostrado dispuesto a entablar un «diálogo sin
condiciones», acabó enrocándose.

En cualquier caso, si acaban confirmándose las ex-
carcelaciones, estaremos ante una buena noticia para
los afectados y sus familiares. Los reos pertenecen al co-
nocido como Grupo de los 75 y son «hombres honrados
que dijeron su verdad y trabajaron (trabajan) por ella de
una manera decente y pacífica», como recuerda hoy su
compañero Raúl Rivero en nuestras páginas. Pese a ello,
llevan seis largos años entre rejas en condiciones in-
frahumanas. Les impusieron condenas delirantes tras
acusarles de conspirar contra el régimen y de actuar a
las órdenes de EEUU.

La liberación de presos demostraría también que la
muerte de Orlando Zapata, fallecido en febrero tras lle-

var hasta el final la huelga de hambre, no fue inútil. La
repercusión de ese hecho ha sido enorme, sorprendió al
castrismo y marca un antes y un después para el régi-
men. La firmeza de otro disidente, Guillermo Fariñas,
ha descolocado a las autoridades cubanas, que temían
las consecuencias de un desenlace fatal de su huelga de
hambre. Ayer la interrumpió tras conocer el anuncio de
la liberación de presos.

El gesto que supone aprobar el mayor número de ex-
carcelaciones en más de una década revela que los Cas-
tro están contra las cuerdas. La situación económica y
social del país es insostenible. La escasez se ha agra-
vado, la gran mayoría de los productos que se comercia-
lizan son extranjeros y el discurso de la revolución ya
no convence a casi nadie.

Sería un error pensar que, con su anuncio de poner
en libertad a los presos de conciencia, el régimen cu-
bano ha puesto en marcha un proceso de cambios o de
transición política. El trance recuerda aquella fase en
que la antigua Unión Soviética, agobiada por la presión
internacional, dejaba salir del país a los disidentes, pero
sin aflojar las tuercas sobre los ciudadanos. Por tanto,
cabrá alegrarse por la liberación de presos políticos
cuando ésta se produzca, pero eso no significa, ni mu-
cho menos, que el resto del mundo esté en deuda por
ello con la abominable dictadura cubana.

El Gobierno aprueba su nuevo estatus jurídico

Ahora sí, los mercados
examinarán a las cajas

LA NUEVA normativa sobre cajas de ahorros que aprueba
hoy el Gobierno es un paso muy importante en el proceso
de reestructuración del sistema financiero español. Al do-
tar a las cuotas participativas de derechos de voto y retirar
en la práctica a los políticos del control, los gestores esta-
rán sometidos al escrutinio de los mercados: una caja bien
administrada captará capital y podrá desarrollarse, crecer
y retribuir de una forma adecuada ese capital, mientras que
los inversores se retirarán de la entidad ineficiente. Así se
explican las dos novedades del decreto ley que ayer avan-
zó el presidente del Gobierno, fruto de la negociación de úl-
tima hora con el sector y los partidos: la reducción del 50%
al 20% del peso de las instituciones políticas en los órganos
de control de las cajas y la posibilidad de que un solo inver-
sor pueda controlar hasta el 50% del patrimonio de una en-
tidad a través de las nuevas cuotas participativas. Nacen
pues unas cajas mucho más competitivas cuyo final debe-
ría ser la conversión en sociedades anónimas.

El juez le deja en libertad sin fianza con cargos

No había necesidad
de detener a Ripoll

TRAS TOMARLE declaración durante casi dos horas, el juez
de Orihuela acordó dejar en libertad a José Joaquín Ripoll, pre-
sidente de la Diputación de Alicante. El magistrado denegó la
prisión eludible bajo fianza que pedía el fiscal, que le acusa de
un delito de cohecho por su actuación en
la construcción de una planta de recicla-
do de basuras. La decisión del juez de po-
nerle en libertad deja en evidencia la des-
mesurada actuación de la Policía al dete-
nerle durante 12 horas. Dado que el
titular del juzgado de Orihuela mantiene
el secreto de sumario, es imposible cali-
brar el fundamento de las acusaciones
contra Ripoll, que tendría que dimitir si la causa contra él si-
gue adelante y acaba en un juicio oral. Pero al margen del des-
enlace judicial, el PP debería proceder a una total renovación
del partido en la Comunidad Valenciana, muy tocado en su
credibilidad por los diferentes casos de corrupción.

Nerviosismo en el nacionalismo catalán

El final de un tabú: la
bandera en Barcelona

LOS TRIUNFOS de la selección de fútbol en el Mundial han
acabado con el tabú de la bandera española en Barcelona. Por
primera vez desde la Transición, cientos de banderas españo-
las colgaban ayer en las casas de la capital catalana, un hecho
de gran valor simbólico. Ello ha puesto nerviosos a los naciona-
listas, que temen que una victoria de la selección en la final con-
tra Holanda apague el impacto de la manifestación de mañana
contra el fallo del Constitucional. «Acabará habiendo más ban-
deras españolas por el España-Holanda que en la manifesta-
ción del sábado», dijo ayer Carod-Rovira, poniendo la venda an-
tes de la herida. El partido de la selección fue visto por un 74%
de la audiencia en Cataluña, donde muchos ciudadanos vibra-
ron con la victoria frente a Alemania con siete jugadores del
Barça. Ello ha contribuido a acentuar esa inquietud de los na-
cionalistas, que lograron que el Estatut incluya un artículo en
el que se aprueba que Cataluña tenga selecciones deportivas
propias. Eso es, entre otras cosas, lo que van a defender maña-
na en la calle con el cordobés Montilla a la cabeza.

RICARDO LA TRONERA
ANTONIO GALA

Patria-nación-Estado
LA PALABRA nación, tan bien parida y tan malpara-
da, es un ejemplo de pintar como querer. Si se la usa
para designar una comunidad cultural y cordial, ahí
está Andalucía, que suma el pueblo sabio con ese ba-
tiburrillo de señores de Córdoba, señoritos de Sevilla,
caballeros de Jerez, hombres de Granada, gente de
Málaga... Pero si nación se entiende como entidad po-
lítica que aspira a ser Estado, comienzan las contradic-
ciones: ahí está Cataluña que, por añadidura, quiere
disimular el paso de un significado a otro sin que se
note. Quede claro que este lío medio inventado del Es-
tatut y el Tribunal Constitucional, medio inventado
también, implica a una entidad llamada España. Que
puede ser plurinacional pero no pluriestatal. Los polí-
ticos son dados a la ambigüedad, sobre todo para sal-
var el puesto; pero hay momentos en que se descalifi-
can. Los catalanes nacionalistas no tienen por qué ser
antiespañoles. Ni viceversa. Por mucho que se aproxi-
men unas elecciones de las que se quieren sacar un
buen partido.
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‘Chapeau’
BENDITOS. Ese Puyol (Po-
bla de Segur, Lleida) que vo-
ló: Air Carles. Exégesis de
tal esplendor. Tierno Galván
conjeturó sobre pasión y
magia de la tauromaquia, a
partir de Tirso como com-
pendio de burladores. Roja:
fuerza, destreza, puntería,
en segundo orden de rele-
vancia, subordinadas a tan
childish onomatopeya (tiki-
taka), ese deslumbrante
ademán de donjuanismo
balompédico, de engaño
cuasi taurino: los giros de
rejoneador de Xavi o la Es-
paña ecuestre, desde el re-
dondel al césped. ¿Y Alema-
nia? El convidado de piedra.
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La mentira del
vientre de alquiler
La madre del hijo de CR9
fue un ligue de verano en
Las Vegas / LA OTRA CRÓNICA

Jessica Biel, la más
atractiva del planeta
Moda, belleza o lo último
en erotismo, en un especial
dedicado al sexo / YO DONA

La Duquesa, su novio
y el presunto amante
Polémica por la supuesta
homosexualidad de la pareja
de Cayetana / LA OTRA CRÓNICA

Demoledores votos particulares de 4
jueces contra la sentencia del Estatut
Vicente Conde: «El TC ha
abdicado de su función al salvar
el Estatut negando lo que dice»
(Considera inconstitucionales 67
artículos más que la sentencia)

Javier Delgado: El Constitucional
«usurpa el papel del legislador
y crea un Estatuto nuevo»
(Estima inconstitucionales
otros 67 artículos)

Rodríguez-Zapata: La «sentencia
es un sofisma que conduce a una
perfecta fragmentación del
Estado» (Aprecia que otros 106
artículos son inconstitucionales)

Rodríguez Arribas: «Si se acepta
que existen derechos anteriores
a la Constitución se estaría
sugiriendo su nulidad» (Ve otros
27 artículos inconstitucionales)

! Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley por el hecho de ser justa (Montesquieu) !

El capitán de la selección, Iker Casillas, posa con la bandera de España, ayer en la concentración de Potchefstroom. / CARLOS GARCÍA POZO

MARÍA PERAL / Madrid
El Tribunal Constitucional «ha abdi-
cado de su función jurisdiccional» al
salvar la mayor parte del Estatuto de
Cataluña «sobre la base de hacerle
decir lo que no dice»; ha «usurpado

el papel del legislador creando un
Estatuto nuevo»; ha producido «un
sofisma que conduce a una perfecta
fragmentación del Estado». Vicente
Conde, Javier Delgado, Jorge Rodrí-
guez-Zapata y Ramón Rodríguez

Arribas, cuatro de los 10 magistra-
dos del TC que han juzgado el Esta-
tut, coinciden en que la sentencia,

conocida ayer, será un germen de
inseguridad jurídica. Conde y Del-
gado creen que deberían haber sido

declarados inconstitucionales 81
preceptos, que Rodríguez-Zapata
eleva a 120. Rodríguez Arribas apre-
cia 41 artículos contrarios a la Cons-
titución. Sigue en página 4

Editorial en página 3

CARLOS E. CARBAJOSA / Potchefstroom
Enviado especial

Los días del invierno sudafricano
son caldeados y cuando cae el sol
se abre la puerta a la noche gélida,
en la que no aparece ni una ligera
luz. Puede ser una metáfora válida
de lo que ha sido el fútbol
español en los Mundiales:
inicios calientes para ter-
minar fríos y a oscuras.

Hasta Sudáfrica 2010. La selección
disputa mañana el encuentro más
importante de su historia y hay mu-
chos anuncios que proponen un fi-
nal feliz. En la cuenta atrás para el
decisivo duelo en Johanesburgo
con Holanda, el brazalete del sue-

ño de todo un país, atiende a EL
MUNDO, y apunta la principal ra-
zón para creer en el éxito: «Esta Es-
paña es una ensalada perfecta. Sus
ingredientes son los necesarios». El
guardameta Iker Casillas también
reflexiona sobre el acoso sufrido a

cuento de su relación sen-
timental con la periodista
Sara Carbonero.

Sigue en página 44

De la Vega dice
que la ‘campaña
de confrontación
del PP’ justifica
la manifestación

MARISA CRUZ / BELÉN PARRA
Madrid / Barcelona

El Gobierno expresó ayer su «respe-
to» a la manifestación que se cele-
brará hoy en Barcelona en defensa
del Estatut y dio por bueno que el
PSC, con el presidente de la Genera-
litat, José Montilla, a la cabeza, par-
ticipe en ella. En opinión de María
Teresa Fernández de la Vega, no es
extraño el deseo de los ciudadanos a
expresar sus sentimientos a través
de una manifestación; sobre todo, di-
jo, «después de que durante cuatro
años hayan sufrido una irresponsa-
ble y desproporcionada campaña de
confrontación promovida por el Par-
tido Popular». Sigue en página 18

Casillas: ‘Esta España
es la ensalada perfecta’

«Han ido a por mi vida personal a degüello, pero opté por el silencio»

Xavi, el maratoniano de ‘La Roja’,
recorre 10,9 kms. por partido Pág. 46

El fallo reinterpreta otros 50 artículos

Impreso por Ricard Gili Ferré. Prohibida su reproducción.
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IDÍGORAS Y PACHI LA TRONERA
ANTONIO GALA

La otra cara
NO TODOS los islamistas son de velos y burkas. Indo-
nesia es un atronador ejemplo: a pesar de que el 90%
de sus más de 240 millones de habitantes creen –o así–
en el Corán. Supongo que su versión aguada disgusta-
rá a Bin Laden y a Mahoma que resucitara. Y no sólo a
ellos: la Indonesia menos carnal está escandalizada,
aunque sólo contra unas autoridades que se dedican a
condenar costumbres más que a encarcelar terroristas,
criminales, ladrones y putas. Los gobernantes, alivia-
dos desde la muerte del dictador Suharto, no saben
dónde mirar. En Educación no existe asignatura sexual
sino investigación de móviles, material pornográfico y
vídeos escandalosos. Parece que la generalidad vacila
entre un manto de hipocresía y pudor falso, o quitarse
cualquier manto que cubra cualquier cosa. El caso es
que han dejado de interesarles las luchas morales, los
presupuestos del Estado, el terrorismo o el mundial de
fútbol, y se dedican, en los cibercafés, a ver chirriante
pornografía. Salvo los estrictos, que se niegan a hacer
campaña en pro del preservativo.
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Reina
Insospechada mutación
deslumbrante de lo rojo-
ygualda, de cierta estética
chocarrera, epítome de or-
dinarieces de freiduría, a
esa mar océana bicolor y
unánime. Y a la sofistica-
ción refinada, tan «haut
couture», del rojo integral
de Sofía. Algunas cosas que
funcionan: la Roja, la Reina
de rojo, con foulard amari-
llo. (Mas, ese incierto J. Lin,
o Vin Diesel, tan prescindi-
ble su filme «Fast&Furious»,
2009, la lápida innecesaria
de un sepulcro cincelado
con un nombre: «Leticia Or-
tiz»; con «c», menos mal).
Reina: vítores recíprocos.

Una sentencia
que maquilla
el fraude...
HAY UN viejo proverbio que señala que Dios escribe
recto con renglones torcidos. Esto es lo que ha querido
hacer con una mezcla de cinismo y soberbia el Tribu-
nal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de
Cataluña: enderezar los artículos torcidos para enca-
jarlos en la Constitución. El resultado ha sido desas-
troso porque para lograrlo el Alto Tribunal ha tenido
que recurrir a una forzada interpretación de 80 artícu-
los, que se declaran conformes a la legalidad constitu-
cional sólo si se entienden en sentido contrario de lo
que dicen literalmente.

Los malabarismos interpretativos del Constitucional
rozan lo esperpéntico cuando convalida todo lo refe-
rente a la nación, el autogobierno, los derechos históri-
cos y los símbolos. Reconoce que el término «nación»

que figura en el preámbulo «puede dar lugar a equívo-
cos» y, por tanto, sólo puede ser interpretado como
«nacionalidad constituida como comunidad autónoma
y cuya norma básica es el Estatuto dentro de la Consti-
tución». El fallo va incluso mas allá cuando establece
que «sólo hay una nación dentro de la indisoluble uni-
dad de España».

Igual hace con el autogobierno de los artículos 1 y 2,
que no es más que el ejercicio de la autonomía dentro
de la Constitución. Los derechos históricos sólo existen
en lo referente a cuestiones subsidiarias como la legis-
lación civil y la cultura, pero el Estatuto «está subordi-
nado a la Constitución». Y los símbolos tienen la misma
entidad que los de cualquier comunidad autónoma y,
por tanto, están muy por debajo de los del Estado.

Si en realidad eso es lo que cree la mayoría de los
magistrados del Constitucional, hubiera sido mucho
más sencillo declarar inconstitucionales todos estos ar-
tículos. Pero la sentencia valida la nación, el autogo-
bierno y los derechos históricos a costa de interpretar
que no existen, que son meras referencias retóricas sin
contenido. Lo mismo sucede en las interpretaciones de
los artículos referentes a la lengua y educación, en los
que el Tribunal finge ignorar lo que ocurre en Cata-

luña. Como si los magistrados habitaran en otro pla-
neta, reiteran que nada impide que el castellano sea
lengua vehicular de la enseñanza, que el deber de co-
nocer el castellano es de rango superior al deber de co-
nocer el catalán, que ningún comercio está obligado a
atender en catalán y que las Administraciones Públi-
cas tienen que utilizar de forma indistinta los dos idio-
mas oficiales.

La sentencia dice que los ciudadanos catalanes tie-
nen los mismos derechos que los españoles y que los
derechos específicos que fija el Estatuto son pura-
mente retóricos o hay que entenderlos como principios
inspiradores de la política de las instituciones. Igual-
mente señala que las competencias exclusivas de Ca-
taluña tienen que ajustarse a las leyes básicas del Es-
tado y que la bilateralidad sólo puede entenderse en su
sentido más restringido.

Habrá que pronunciarse con mayor detalle sobre las
confusas y contradictorias interpretaciones del Tribu-
nal Constitucional, que ha optado por maquillar el
fraude en lugar de declarar la inconstitucionalidad en
bloque del Estatuto, pero de lo que no cabe duda es de
que las consecuencias de esta sentencia van a ser tan
profundas como nefastas.

...pero queda en
evidencia por los
votos particulares
LA CLARIDAD, el rigor jurídico y la contundencia expo-
sitiva de los cuatro votos particulares que discrepan de
la sentencia del Tribunal Constitucional ponen al descu-
bierto la burda maniobra de los magistrados que han op-
tado por salvar a cualquier precio el Estatuto catalán.

Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Za-
pata y Ramón Rodríguez Arribas coinciden en señalar
que el fallo «convierte en un embrollo de normas vacías»
el Estatuto, y que, guiado por el único afán de no decla-
rar inconstitucionales muchos preceptos, unas veces se
utiliza «un recurso dialéctico» y otras se eluden las cues-
tiones de fondo. Además, todos coinciden en la gran am-
bigüedad de la sentencia y la «inseguridad jurídica» que
crea, lo que da pie a una «interpretación manipulativa».

Conde afirma que el Alto Tribunal ejerce «una potes-

tad que no tiene» al «salvar la constitucionalidad» del
texto «sobre la base de hacerle decir lo que no dice». Y
recuerda que la condición de intérprete supremo de la
Constitución no faculta al TC a «recrear» la Carta
Magna. Denuncia además el «uso inadecuado» de la téc-
nica de la interpretación conforme, que lleva a redactar
auténticas jerigonzas para evitar aprobar lo que debería
haber sido una respuesta clara e «inequívoca». En ese
sentido, Rodríguez Arribas subraya que tantas interpre-
taciones «desperdigadas entre cientos de folios» contri-
buyen a rebajar «la fuerza expresiva del fallo».

Delgado, por su parte, denuncia tal manipulación en la
interpretación del Estatuto que achaca al Tribunal haber
alumbrado «una norma nueva». El magistrado argu-
menta que, dado que la Constitución es «la cúspide de la
pirámide del ordenamiento jurídico», sólo por un princi-
pio de jerarquía normativa se tendrían que haber decla-
rado «nulos», sin más, todos los preceptos que la vulne-
ran. Además, denuncia el empleo tramposo y abusivo de
coletillas del tipo «esto no afecta a la libertad del legisla-
dor estatal» o «sin otro ánimo que el descriptivo» al final
de la interpretación de muchos preceptos con la inten-
ción de anular el sentido original del texto.

Tal vez el más elocuente y demoledor en su exposición

sea Rodríguez-Zapata. El magistrado denuncia que el
Estatuto, tal y como ha sido aprobado, «lesiona la igual-
dad de todos los españoles en sus derechos», y particu-
larmente cita el ámbito de los derechos lingüísticos. En
su análisis critica, cargado de razón, la escasa invoca-
ción del fallo a la jurisprudencia, pese a que estamos
ante un asunto capital para nuestro Estado de Derecho
que debería haber obligado a fundamentar bien la reso-
lución. «Sólo una vinculación clara a precedentes ase-
gura que la Constitución no sea lo que una mayoría co-
yuntural de magistrados del TC diga que es», advierte.

Rodríguez-Zapata señala además que si se permite a
un Estatuto, como hace la sentencia, poder definir sus
competencias, estaremos abriendo la puerta a crear un
«Estado de 17 cabezas», puesto que otras comunidades
podrán seguir los pasos de Cataluña. Constata a este res-
pecto que «no existe ningún Estado democrático descen-
tralizado» en el que las relaciones entre «el todo y cada
una de sus partes» hayan sido reguladas por normas «in-
feriores o distintas a la Constitución».

Es una pena que estos cuatro magistrados no hayan
logrado configurar una mayoría. En realidad no podían
porque por encima de los criterios jurídicos han primado
los políticos en esta sentencia del Constitucional.
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Las raíces del
éxtasis tribal
El ‘homo sapiens’ disfruta
cuando los nuestros vencen
a la manada rival / Página 47

Las ‘cantadas’ son
culpa del Jabulani
La NASA asegura que el
balón se vuelve inestable
a más de 70 km/h / EUREKA!

! El castigo de los malos gobernantes es ser considerados peores de lo que son (Joseph Joubert) !

CARLOS E. CARBAJOSA / Johanesburgo
Enviado especial

En la víspera del partido que para-
lizará esta tarde medio planeta, a
Vicente del Bosque se le preguntó
por la pasión que la selección ha
desatado en toda España. «Aquí [en

la selección] hay una unión que se-
ría deseable para todo el país. Estos
triunfos sirven para que se relativi-
ce todo y para que la gente no sea
tan radical... Al contrario, para que
se cree mejor relación entre sus co-
munidades». Sigue en página 37

A la izquierda, el ‘president’ Montilla en la cabecera de la manifestación de ayer. A la derecha, pancartas y banderas independentistas que dominaron la multitudinaria marcha en Barcelona. / QUIQUE GARCÍA

LEONOR MAYOR / Barcelona
La mayor manifestación indepen-
dentista que jamás se ha vivido en
Cataluña estuvo presidida ayer por
un líder del PSOE, el presidente de
la Generalitat, José Montilla. O, me-
jor dicho, Montilla intentó liderar la

multitud que se echó a las calles de
Barcelona para reclamar la sece-
sión catalana, pero acabó castiga-
do por ella, refugiado en la Conse-
lleria de Justicia después de que un
grupo de manifestantes intentase
agredirlo y lo expulsase de la mar-

cha al grito de «botifler» (traidor).
La convocatoria ya había nacido

torcida para el presidente catalán,
que se había pasado la semana tra-
tando de evitar que la organización
de la protesta encabezase la mani-
festación con el lema Som una na-

ció, nosaltres decidim, con el que,
por su condición de socialista, se
sentía incómodo.

Montilla consiguió, después de
mucho tira y afloja, que la entidad
organizadora, Òmnium Cultural,
aceptase que él desfilase junto a

los ex presidentes de la Generalitat
y el Parlament detrás de una gran
senyera. Pero no contó con que la
ciudadanía ha firmado ya su divor-
cio de la clase política.

Sigue en página 6
Editorial en página 5

‘Aquí hay una unión
que sería deseable
para todo el país’
Del Bosque apela a la cohesión de La Roja

Los niños africanos
esclavos del balón
Llegaron con la promesa de
triunfar en grandes clubes y
terminaron en la calle / CRÓNICA

TRES MIRADAS DIFERENTES SOBRE EL FÚTBOL

Del Bosque, en el entrenamiento. / C. GARCÍA

Montilla recibe su castigo tras presidir
la mayor manifestación contra España
Fue despedido con gritos de ‘¡botifler, botifler!’ (traidor) de la multitudinaria marcha en Barcelona
dominada por pancartas y banderas independentistas y acabó refugiándose en una Conselleria
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Massianello, que a comienzos del
siglo XVII empezó enfrentándose al
virrey, logró imponerle sus condi-
ciones y cuando fue elevado al po-
der y se creyó que de verdad podía
ejercerlo terminó siendo liquidado
por sus seguidores más radicales.
En su loca huida hacia delante, el
otro día llegó a acusar al PSOE de
«esconderse» y tener «miedo al fe-
deralismo» frente a un PP que «le
ha comido la moral». ¡Como si un
Estatut basado en la bilateralidad y
en la exigencia de competencias ve-
dadas a todos los demás fuera una
expresión de federalismo y no de
insolidaridad!

Si hubiera que reproducir en la se-
lección los esquemas que los nacio-
nalistas y Montilla se empeñan en
hacer tragar al conjunto de los espa-
ñoles, los siete jugadores catalanes
aprovecharían su número y su fuer-
za para reunirse por separado con
Del Bosque e imponerle cuotas en la
alineación y baremos diferentes en
la distribución de las primas. Sería la
garantía del fracaso del equipo, tal y
como le ocurrirá antes o después a
nuestro Estado constitucional.

Es una lástima que en el tira y
afloja sobre la pancarta de la cabece-
ra no se incluyera también la música
de la manifestación, pues el resto de
los convocantes podrían haber cedi-
do en todo a cambio de que al paso
de Montilla siempre sonara L’Oppor-
tuniste del gran Jacques Dutronc.
Bastaría cambiar la mención del «co-
munismo» por la del nacionalismo
para que su primera estrofa quedara
perfecta: «Je suis pour le nationalis-
me/ Je suis pour le socialisme/ Et
pour le capitalisme/ Parce que je suis
opportuniste».

La mayoría de las estrofas poste-
riores ni siquiera precisarían el más
mínimo lifting. Por ejemplo ésta: «Je
suis de tous les partis/ Je suis de tou-
tes les patries/ Je suis de toutes les
coteries/ Je suis le roi des convertis».
O no digamos esta otra: «Je crie vive
la revolution/ Je crie vive les institu-
tions/ Je crie vive les manifestations/
Je crie vive la collaboration».

Pues bien, ahí tienen al Conde
don Julián, al obispo don Oppas, a
este Iscariote de tres al cuarto que se
entiende por el pinganillo de la tra-
ducción simultánea con su compa-
dre Manolo Chaves, evita a sus hijos
la inmersión obligatoria que impone
a los de los demás y necesita sacar
los apuntes hasta para escribir una
dedicatoria en catalán; ahí le tienen
encabezando una manifestación an-
tiespañola en la víspera de la prime-
ra final española del Campeonato
Mundial de Fútbol.

«Pobre converso: teme la insigni-
ficancia y se abandona a veces a la
melancolía, sin saber que tiene ante
sí un horizonte agónico porque ya
está muerto». ¿Cómo no dedicar es-
te epitafio, extraído del estupendo
artículo que el ensayista Higinio Po-
lo publicó hace ya unos años sobre
los chaqueteros, a este tonto útil al
que todos los focos han sorprendido
haciéndoles el juego a quienes pre-
tenden que Carles Puyol no siga su-
mando su inteligencia, su pundonor
y su estado de gracia a los de Iker
Casillas?

pedroj.ramirez@elmundo.es

LA MULTITUDINARIA manifestación de ayer en
Barcelona contra el fallo del Tribunal Constitu-
cional sirvió, como era de prever, de megáfono y
trampolín para el nacionalismo radical. La esce-
nografía, con abrumadora presencia de bande-
ras independentistas, y la profusión de lemas
contra España borran del mapa cualquier otro
matiz que pretendiese dársele al acto.

El error de Montilla al convocar y calentar la
marcha le convierte en cómplice de lo ocurrido.
El presidente de la Generalitat jamás debió aban-
derar la protesta contra el Tribunal. Al hacerlo,
azuzó irresponsablemente el enfrentamiento en-
tre la sociedad catalana y las instituciones del Es-
tado, de las que él mismo forma parte y recibe le-
gitimidad. Pero además, resulta esperpéntico ver
a un miembro del Comité Federal de un partido
que se define «Español» al frente de una marcha
contra España, la más numerosa de nuestra his-
toria. No cabe mayor deslealtad.

Sería una equivocación taparse los oídos y ce-
rrar los ojos a lo ocurrido ayer en la calle, tanto
como no analizar las causas que han llevado a
este punto. De entrada, resulta paradójico que
cuando Cataluña lleva tres décadas gobernada
de facto por el nacionalismo, cuando tiene mayo-
res cotas de autogobierno que nunca y goza de
una autonomía que ni siquiera alcanzan a soñar
comunidades históricas de otros Estados de
nuestro entorno, el sentimiento que existe en
buena parte de la sociedad catalana y de sus diri-
gentes es el de ser un pueblo sojuzgado.

Desde esa perspectiva se explica, por ejemplo,
que el grueso de los partidos catalanes haya arre-
metido y calificado de «provocadores» a los mis-
mos magistrados que han hecho lo imposible por
validar la mayoría de artículos de un Estatuto ra-
dicalmente inconstitucional y que han acabado
salvando el 95% del texto. Bien puede decirse
que no encontrarán otro Tribunal más condes-
cendiente con sus aspiraciones.

Si en realidad Cataluña quiere alumbrar una

soberanía política propia, distinta de la española;
si pretende que su definición como nación tenga
un sentido jurídico; y si busca que sus institucio-
nes mantengan una relación de bilateralidad y al
mismo nivel con las del Estado –y todo ello se
consignaba en el Estatuto–, lo que deberían ha-
cer sus representantes políticos es plantear una
reforma de la Constitución.

Bien es cierto que podrían aducir que el propio
Zapatero prometió que aceptaría el Estatuto que
aprobara el Parlamento de Cataluña. La mete-
dura de pata del presidente del Gobierno, que dio
alas a reivindicaciones maximalistas, ha contri-
buido a este desenlace. Ahí tiene el fruto de su
operación oportunista de sumar a la izquierda
con el nacionalismo, cuando son opciones que
encarnan valores antitéticos.

La verdad es que Zapatero se propuso acabar
con los debates y las tensiones en torno al mo-
delo de Estado y ayer pudo ver con toda crudeza
el fracaso de su propósito. Las enormes pancar-
tas exhibidas en favor del Estat Català recorda-
ban dramáticamente a la proclamación unilate-
ral realizada en octubre de 1934 por Companys.

Al Gobierno y al PSOE se les ha vuelto en con-
tra el Estatut como un bumerán. No pueden arre-
meter contra el Constitucional, porque hacerlo
sería asumir que el Tribunal ha mutilado el texto
que ellos han defendido como plenamente legal.
Pero tampoco quieren pararle los pies a Monti-
lla, con el PSC a las puertas de las elecciones.

Es ridículo acusar al PP de estimular el inde-
pendentismo –como interesada y machacona-
mente defienden los nacionalistas y la izquierda–
y luego ver a Montilla al frente de la grey sobera-
nista, como un pelele en sus manos. Al final, la
imagen del molt honorable siendo perseguido
por los radicales al grito de «botifler» (traidor) y
teniendo que refugiarse a toda prisa en un edifi-
cio oficial es el triste colofón a tanto despropó-
sito y la prueba evidente de que la situación le ha
acabado estallando en las manos.

Cuando la irresponsabilidad
azuza el independentismo

España en la final: todo un
país pendiente de su selección
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les, como respuesta romántica a la
racionalidad del Estado moderno.
Pedirle a Convergència que dé por
cerrado el proceso de transferencias
es como plantear a la Asociación de
Amigos del Bistec que se hagan ve-
getarianos. Y bastaba visitar la pági-
na de e-noticies –web de referencia
de la información en catalán– para
contemplar el ambientazo que había
en el principal casal de Esquerra Re-
publicana en Barcelona, desde que
los admirados alemanes empezaron
a competir por la pelota con los «gi-
tanos» de la «puta» España. Sí, ésas
eran sus exclamaciones. Contentos
se fueron a la cama los chicos de Ca-
rod y Puigcercós…

Los temores de los líderes inde-
pendentistas a que este fin de sema-
na hubiera en los balcones más
banderas españolas que senyeras
prueban hasta qué punto conside-
ran una prioridad romper la unidad
victoriosa de la selección nacional
de fútbol. Por algo las páginas webs
de aquellos de sus compinches a
quienes mejor se les entiende todo
estaban plagadas de banderas ale-
manas, y desde el miércoles alter-
nan los insultos al «botifler» y «fei-
xista» de Puyol con las enseñas ho-
landesas. «El domingo iré con
Holanda», ha declarado el tal Santia-
go Espot, promotor de campañas
tan ejemplares como los silbidos al
Rey en la final de Copa o las denun-
cias contra los comerciantes que no
rotulen en catalán.

El que Montilla haya quedado
retratado ayer en compañía de es-
ta tropa, precisamente en el mo-
mento en que más embarazoso e
inconveniente podía resultar para
él, es un acto de justicia poética.
El muy impostor tenía preparados
el discurso de repudio y la convo-
catoria de la manifestación antes
de conocer cuál era la sentencia
del Constitucional, pero no contó
con el calendario del Mundial. De
ahí que hasta el último momento
tratara de buscar un pretexto pa-
ra echarse atrás a cuenta de la

pancarta y la consigna. Al final
sus socios y compañeros de viaje
le cerraron toda escapatoria al ac-
ceder a que los lemas Som una
nació y Nosaltres decidim –equi-
valente al que ETA impuso a Za-
patero en el proceso de paz– no fi-
guraran en el centro sino en los la-
terales de la pancarta. Ha sido una
manera de ponerle aún más en
evidencia: Montilla quería encabe-
zar una manifestación soberanis-
ta, pero sin que se notara que lo
era. Y, claro, como dijo Oriol Pu-
jol, «cuando uno hace una cosa
que no se acaba de creer, termina
metiéndose en un problema».

Montilla es como aquel tosco e
iletrado pescador napolitano, para-
digma de demagogos, llamado

Los independentistas
consideran una

prioridad romper la
unidad victoriosa de
la selección nacional

LA SELECCIÓN española peleará esta noche
con Holanda por conquistar el título de cam-
peona del mundo. Johanesburgo será el escena-
rio de una final cuyo significado trasciende el
plano puramente deportivo. El fútbol se ha eri-
gido en un poderoso fenómeno social y las ges-
tas escenificadas en los estadios operan como
motor de identidades y acicate de aspiraciones
colectivas. Bajo este prisma cobran especial rele-
vancia las millonarias audiencias televisivas y el
río de banderas rojigualdas que fluye por toda
España para animar al equipo nacional. Hacía
demasiados años que los ciudadanos no se unían
como ahora lo hacen, sin complejos, bajo los
símbolos nacionales. El entusiasmo de la afición
remite a una plena identificación con los valores
que encarna esta portentosa generación de los
Xavi, Casillas, Puyol o Villa.

Enlazando con el ejemplo de Nadal en tenis y
de Gasol y compañía en baloncesto, la receta
triunfal de los futbolistas de La Roja fusiona ta-
lento, esfuerzo, humildad y compañerismo. Gra-
cias a ese encomiable ideario que abanderan,
una abrumadora parte de españoles se siente ex-
traordinariamente representada. Liderados por
un antidivo como Del Bosque, en las botas de los
jugadores se ata la ilusión de un país expectante.

España entera afronta hoy un largo día, des-
bordante de nervios hasta que el balón eche a ro-
dar y puedan empezar a exorcizarse definitiva-
mente viejos demonios –el gol de Cardeñosa, el
codazo de Tassotti, el silbato de Al-Ghandour...–.
En cualquier caso, una eventual derrota ante Ho-
landa no debería mermar el orgullo por un
equipo que está a un solo paso de lograr la ma-
yor hazaña del deporte español.
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AGUSTÍN YANEL / Madrid
De las imágenes ofrecidas por las
televisiones y de las fotografías aé-
reas se concluye una cosa: en la
manifestación celebrada el sábado
pasado en Barcelona es posible
que participaran más ciudadanos

de los 56.000 que ha calculado la
empresa especializada Lynce, pero
muchísimos menos del 1.100.000
que dijo la Guardia Urbana o del
1.500.000 que estimó Òmnium Cul-
tural, entidad organizadora de la
protesta. Sigue en página 6

Menos del 1% de los
catalanes asistió a la
marcha contra España
175 fotos aéreas de Lynce prueban
que no hubo más de 64.400 personas

! Si eres el primero eres el primero. Si eres el segundo no eres nada (Shankly) !

Los 7 DVD que
valen un Mundial
El miércoles con EL MUNDO,
entrega doble: España-Suiza y
España-Honduras

DXT 21

Un golazo de Iniesta en la segunda parte de la prórroga da el Mundial a España
las despliegan nunca escucharon
las miserias que susurraban las
sirenas del pasado. Son catalanes
de firmeza como Xavi, castella-
nos de alma como Casillas, astu-
rianos de braveza como Villa o
vascos de piedra blindada como

Xabi Alonso, labrados como la
tierra, airosos como las alas. Son
esos hombres imaginarios a los
que cantó Miguel Hernández co-
mo parte de una España que nun-
ca conoció. Son quienes siempre
quisimos ser y nunca fuimos. Son

los campeones de la unidad. Son
los campeones del mundo.

España es un equipo en el cam-
po como en la calle. Lo es por el
poder del fútbol, capaz de desnu-
darnos, de elevar a la superficie
nuestro subconsciente, de mostrar

realmente cómo somos, en lo bue-
no y en lo malo, y descubrir nues-
tros deseos. Si algo demuestra este
título Mundial es que los españoles
queremos sentir cosas juntos.

Sigue en DXT 4
Editorial en página 5

Iker: el beso
de España
EDUARDO MENDICUTTI

DXT 14

ORFEO SUÁREZ / Johanesburgo
Enviado especial

Acaba el mes que cambió nues-
tras vidas y amanece un país pin-
tado de dos colores que dejan de
fusionarse en el odio para hacer-
lo en el orgullo. Espera a los hé-
roes que llegan de ultramar con
las velas inflamadas por un vien-
to distinto. Velas rojas que cargan
el viento del éxito porque quienes
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España, unida
gracias a sus
campeones
ESPAÑA ya es una de las ocho naciones que, tras 70
años de competición, puede presumir de ser campeona
del mundo de fútbol. Ver a todo un país echarse a la calle
de forma espontánea nada más concluir los casi 123 mi-
nutos de nervios, vuelve a demostrar que el fútbol tiene
la capacidad de catalizar, como ninguna otra manifesta-
ción, los sentimientos de la gente.

En nuestro caso, la hazaña de la selección llega en un
momento clave. España necesitaba ese postrer gol de
Iniesta. Por un lado, eran demasiados años los que el fút-
bol venía dándonos la espalda. El cambio de rumbo que
en 2008 se inició en Viena con Luis Aragonés se con-
firmó plenamente anoche. De haber perdido frente a una
feroz Holanda que recurrió a las patadas para buscar sus
opciones, siempre podría presentarse aquella Eurocopa
como un espejismo. Pero desde ahora, cada vez que Es-
paña salte al campo va a hacerlo, de verdad, como favo-

rita. Se ha puesto punto final al fatalismo de décadas en
las que la selección no estaba a la altura de lo que el fút-
bol representa en España.

Por otra parte, nuestro país está inmerso en una grave
crisis económica, sometida a ajustes duros que se van a
prolongar varios años y que obligará a múltiples sacrifi-
cios. Y está sujeto, además, a tensiones identitarias,
como pudo verse la víspera en las calles de Barcelona.
En esas circunstancias, a España le urgía reforzar su au-
toestima y poder airear sin prejuicios los símbolos nacio-
nales, tanto tiempo guardados en el armario. Quizás es-
tas circunstancias ayudaron a amplificar la euforia.

«Aquí hay una unión que sería deseable para todo el
país», advertía ayer mismo Vicente Del Bosque en las pá-
ginas de EL MUNDO, y subrayaba el papel cohesiona-
dor de la selección: «Hacemos una mejor relación entre
las distintas comunidades autónomas». En efecto, la ima-
gen de un jugador del Barça abrazado con otro del Ma-
drid o la de un guipuzcoano levantando en hombros a
un asturiano ayudan a destruir más prejuicios que mil
discursos. Palpar la verdad de que juntos somos más
fuertes y mejores que cada uno por su lado es una de las
grandes lecciones que nos deja esta selección. De ahí el
interés del nacionalismo por anularla con las selecciones
autonómicas: su objetivo es acabar con uno de los pocos
referentes que tiene España para unirse en la alegría.

La fuerza cohesionadora del fútbol viene en buena
medida del hecho de que sea un juego colectivo. Por eso
tienen mayor impacto sus triunfos que otras gestas que
han conseguido deportistas ya inmortales como San-
tana, Ángel Nieto, Severiano Ballesteros, Indurain o Rafa
Nadal. Cuando ayer Casillas levantó la Copa, esta selec-
ción que capitanea entraba en la eternidad.

Pero la conquista de un Mundial no sólo tiene reper-
cusión de puertas adentro. En torno a mil millones de
personas siguieron la final. España ha logrado en este
torneo proyectar al mundo una imagen moderna, atrac-
tiva, gracias al fútbol vistoso de jugadores que supeditan
sus indiscutibles cualidades individuales al conjunto. Es-
paña ha tenido grandes futbolistas en su selección, de un
Gaínza a un Di Stéfano, de un Luis Suárez a un Gento
–la lista sería enorme–, pero nunca tantos como en la que
ha participado en Sudáfrica, que sustituye el viejo cliché
de la Furia por un modelo basado en el talento y el buen
trato al balón.

Si hasta ahora nuestra memoria apenas podía aga-
rrarse al gol de Torres a Alemania o a los, ya en blanco y
negro, de Zarra a Inglaterra y de Marcelino a la URSS,
desde ahora quedará para siempre en nuestra retina y
en nuestros corazones esta ansiadísima Copa del
Mundo. Ojalá sea el preludio de otras y la argamasa de
ilusión que permita unir más a la sociedad española.

Fidel vuelve a escena

Estratégica
reaparición

TRAS CUATRO años aleja-
do de la vida pública, Fidel
Castro ha reaparecido coin-
cidiendo con el proceso de
liberación de 52 presos polí-
ticos. En Cuba nada sucede
por azar, y la vuelta a escena
de Fidel se interpreta como
un tácito apoyo a las tímidas
concesiones de su hermano
Raúl, al que procura legiti-
mar en el mando de un régi-
men cuya vocación dictato-
rial sigue manteniéndose
firme. Mal augurio para los
disidentes que no acepten la
liberación a cambio de
abandonar la Isla.

Todos salen ganando

Acertado
pacto fiscal

EL CÓDIGO de buena con-
ducta que la Agencia Tribu-
taria quiere cerrar con las
grandes empresas es una
medida interesante para
una época de crisis como la
actual. El pacto fiscal, cuya
implantación se está nego-
ciando, evitará ir a los tribu-
nales cada vez que Hacien-
da levante acta contra una
compañía por no declarar
sus ingresos. Alcanzando
un acuerdo económico para
solucionar el conflicto, la
Administración recaudará
más rápido y las empresas
ahorrarán costes judiciales.

RICARDO LA TRONERA
ANTONIO GALA

Contradicciones bobas
DESPUÉS de una Historia, ensangrentada por razones o
sinrazones religiosas utilizadas como políticas, ¿por qué
este Gobierno se plantea una ley que avale todos los cre-
dos, y no llegue a lo que la mayoría consciente espera: el
laicismo? La multiconfesionalidad no es una tolerancia fa-
vorecedora ni ecuánime en un Estado moderno. Se exige
un paso decidido hacia lo laico: abstenerse de lo que no es
su tarea. El resto serán contradicciones bobas: prohibir
los crucifijos y procurar la enseñanza religiosa, incluso la
alimentación en los colegios según su confesión; organi-
zar actos públicos sin creencias religiosas y no atender las
objeciones de conciencia; suponer la neutralidad mante-
niendo a la vez los acuerdos de 1979 y 2007, que privile-
gia a la Iglesia católica, y a la sinuosa Conferencia Episco-
pal, que opina sobre lo divino... y lo humano. Que el Esta-
do ejerza sus leyes bajo el aval de Estrasburgo sobre las
escuelas; que en un acto militar religioso participe quien
quiera; que no programe funerales de Estado... Veremos
qué pasa. Por lo pronto los privilegios vaticanos se los ha
cargado la paidofilia: un delito y no sólo un pecado.
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Fútbol
MacLuhan descubre en el
‘Finnegans Wake’ de Joyce
que los cambios sociales se
suscitan a partir de la apari-
ción de nuevas tecnologías.
Así la sofisticación tecnoló-
gica de las pantallas que va-
ciaron las calles de España
ante el conjuro mágico del
rojo. Y la reaparición del
patriotismo, de ese sentido
de la justicia adorablemen-
te elemental («España se lo
merece»), del viaje senti-
mental a la infancia, al re-
franero, a «la unión hace la
fuerza». Y paráfrasis: Espa-
ña es una unidad de destino
en lo global. (Y un chaval
de Albacete).

LA GUERRA de cifras habitual en torno al número de asisten-
tes a una manifestación cobra especial relevancia en el caso de
la protesta del sábado celebrada en Barcelona. Nadie niega que
la participación fue grande para esta clase de actos, pero salta
a la vista que los nacionalistas han visto la ocasión de magnifi-
car los números y tirar de aritmética para condicionar la polí-
tica catalana. La Guardia Urbana cuantificó el número
de manifestantes en 1,1 millones. Pues bien, la empre-
sa Lynce, especializada en el recuento de este tipo de
acontecimientos, cuyos servicios viene contratando la
agencia Efe por su fiabilidad, habla de 56.000 personas,
con un margen de error del 15%, lo que podría elevar
ese número a 64.400. En la gran marcha contra el abor-
to celebrada en Madrid en octubre del año pasado, los
organizadores estimaron la cifra de asistentes en dos millones
y Lynce la rebajó a algo más de 55.000. El argumento que da-
ba ayer la empresa para apoyar sus datos es incuestionable: si
una marea humana llenase toda la Diagonal barcelonesa, de
11 kilómetros de longitud, a duras penas acogería a un millón
de personas. No hay espacio físico para más. La marcha con-

tra el fallo del Constitucional se celebró en el paseo de Gràcia,
de dimensiones mucho más reducidas que la Diagonal. A te-
nor del estudio científico, respaldado por fotos aéreas, lo que
queda claro es que en ningún caso hubo más de 70.000 perso-
nas, muy lejos de los 1.882.000 catalanes que refrendaron en
su día el Estatuto en referéndum y una cifra ridícula compara-

da con los ocho millones de habitantes de Cataluña. El
análisis deja en evidencia a las policías locales, que en
este tipo de estimaciones siempre reman a favor de lo
que quiere oír el gobierno de turno, ya sea en Barcelona
o en Madrid. Los datos reales de asistencia rompen el
nuevo mito que se pretende construir en torno a lo acon-
tecido el sábado. Los nacionalistas se habían marcado el
desafío de superar la manifestación histórica de 1977 en

favor del Estatuto –a la que se dijo entonces que asistió un mi-
llón de personas– y ahora intenta cuadrar los números a mar-
tillazos. Desde luego, si hay que reabrir el debate sobre el en-
caje de Cataluña y España, como ayer enfatizaban algunos so-
bredimensionando la manifestación, no habrá de ser en base
a datos falsos. Asistió menos del 1% de los catalanes.

Inflan la asistencia a la protesta de Barcelona con la intención de condicionar la política catalana

El millón de manifestantes que nunca existió
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España en éxtasis
La mayor movilización ciudadana de la historia aclama a la selección
por las calles de Madrid entre decenas de miles de banderas españolas

Montilla: ‘No se
van a aprobar las
leyes a la luz de la
sentencia del TC’
El presidente de la
Generalitat de Cataluña
afirma que le «toca las
narices» que se «reitere
la unidad de España»

Página 12

! La gente de toda España nos ha apoyado muchísimo y estamos orgullosos de darles este triunfo (Vicente del Bosque) !

Los jugadores de la selección saludan a los miles de seguidores reunidos ayer en la Plaza de Callao de Madrid, mientras Iker Casillas besa la Copa del Mundo y la ofrece a la afición. / GONZALO ARROYO

PABLO HERRAIZ / Madrid
En la calle de la Princesa, no cabía
ni un alfiler; en Gran Vía, los se-
guidores de La Roja eran una ma-
sa apretujada y sudorosa que se
refrescaba gracias al agua que al-
gunos vecinos arrojaban desde
sus ventanas; en la explanada del
Rey, junto al río Manzanares, era
tal la masificación que las autori-
dades locales pidieron a la pobla-
ción que se abstuviese de intentar

Un impresionante despliegue poli-
cial acompañó a los chicos de Del
Bosque en su glorioso paseo tras su
regreso de Sudáfrica. Al caer la no-
che, el autocar descapotable enfiló
los últimos metros que le separa-
ban del escenario montado frente
al río Manzanares, en el que espe-
raban más de 150.000 almas que
gritaban: «Yo soy español, español,
español». M2 y págs. 39 a 51

Editorial en página 3

llegar al recinto en el que los com-
ponentes de la selección española
pusieron punto final a su paseo
triunfal por Madrid.

La recepción, ayer en Madrid, a
los Campeones del Mundo de Fút-
bol pasará a la Historia como la
mayor movilización ciudadana de
la capital de España. Más de un
millón de personas salieron a la
calle ataviados con camisetas de
la selección y con banderas espa-

ñolas para enloquecer al paso de
sus ídolos, que pasearon la Copa y
se mezclaron en un éxtasis sin
precedentes con los aficionados.

MARISA CRUZ / Madrid
Arrastrado por la marea, Zapatero se dejó llevar.
No podía resistirse ni a la alegría del millar de per-
sonas congregadas en Presidencia, ni a la satisfac-
ción de los 23 jugadores de la selección, ni a las
carcajadas de Del Bosque, ni a las decenas de ban-
deras de España que ondeaban los niños. Iker Ca-
sillas, el muchacho de Móstoles, el capitán del equi-
po, llevó sin complejos el «¡Viva España!» al cora-
zón de La Moncloa y el presidente supo responder
con elegancia. Sigue en página 4

Iker lleva el
‘¡Viva España!’
a La Moncloa

Zapatero hace la ola detrás de Casillas, ayer en La Moncloa. / A. HEREDIA

Un merecido
campeón

FRANZ BECKENBAUER
Página 50

Mañana los dos
primeros DVD
EL MUNDO les ofrece
los partidos de España
frente a las selecciones
de Honduras y Suiza.
Reserve su diario Pág. 51

Impreso por Ricard Gili Ferré. Prohibida su reproducción.
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Un paréntesis de
felicidad en un
país maltratado
MADRID se volcó ayer para recibir a la selección espa-
ñola, aclamada en sus calles por una inmensa marea hu-
mana que protagonizó escenas de delirio colectivo. Fue,
sin duda, la mayor movilización espontánea de la historia
de España, con las calles de la capital totalmente abarro-
tadas y decenas de miles de banderas, con unas imágenes
que recordaban el recibimiento de Nueva York a los pri-
meros astronautas que llegaron a la Luna en 1969.

Antes, los jugadores habían acudido al Palacio Real,
donde el Rey les felicitó con tanto tino como afecto al elo-
giar su «unidad». También se desplazaron a La Moncloa
para ser homenajeados por Zapatero, visiblemente emo-
cionado por el triunfo. Casillas, tal vez el héroe más deci-
sivo del Mundial, acabó sus palabras en La Moncloa con
un sonoro «¡Viva España!» que seguirá resonando en un
palacio presidencial donde hacía mucho tiempo que no se
oía esa expresión.

Fue el éxtasis, un espectáculo inolvidable, un gran
desahogo emocional, un paréntesis de felicidad que nos
hizo olvidar por unas horas los graves problemas econó-
micos y políticos que maltratan a España.

Durante las últimas semanas, hemos podido sentirnos
orgullosos de los éxitos deportivos y del ejemplar com-
portamiento de nuestros jugadores, que, por encima de
todo, han demostrado que son un equipo en el que el pro-
yecto colectivo ha primado sobre los intereses individua-
les. La gente ha vibrado con las buenas sensaciones que
transmitía una selección cuyo triunfo ha sido festejado de
norte a sur, tanto en los pequeños pueblos como en las
grandes ciudades, en unas manifestaciones espontáneas
de júbilo sin precedentes, como se pudo ver ayer en todas
las cadenas de televisión.

Durante unos días, hemos podido asisitir al inusual es-
pectáculo de muchos ciudadanos exhibiendo sin comple-
jos banderas nacionales en la calle y celebrando los éxitos
de España. En una nación como EEUU, la enseña está
omnipresente en los edificios, las instituciones y las vi-
viendas. No es el caso de nuestro país, donde la exhibi-
ción de la bandera es algo casi vergonzante.

No hay duda de que las victorias de la selección en la
Eurocopa y en el Mundial han acercado la bandera y, a
falta de letra, la música del himno a los ciudadanos. Pero
es igual de cierto que hay un sector de la sociedad que se

siente más cómodo utilizando el eufemismo de La Roja,
que evita emplear el término España y no digamos exhi-
bir la bandera. Esa actitud viene de un viejo complejo ge-
neracional de la izquierda y de las filas del nacionalismo,
que todavía identifican la enseña nacional con el fran-
quismo y, por ello, prefieren buscar otros símbolos que di-
luyan los triunfos deportivos.

Zapatero afirmó ayer que el éxito de la selección res-
ponde «a la fuerza unida de todos los españoles». Pero esa
unidad tiene que venir de la suma de los esfuerzos y no de
la disgregación o el bilateralismo, como ha demostrado
una selección en la que había siete jugadores del Barça.
No han vestido la camiseta nacional en función de una
cuota política sino de su calidad individual, que se ha
puesto al servicio de una meta común.

De aplicarse el Estatuto de Cataluña, que apuesta por la
creación de selecciones catalanas, el potencial deportivo
de nuestra selección quedaría gravemente dañado. Esto
es lo que defienden el PSC y sus socios nacionalistas, en
cuya agenda política figura la conversión de España en un
reino de taifas.

No es eso lo que quiere la inmensa mayoría de los espa-
ñoles, que esperan que los políticos hayan aprendido la
lección y que dediquen sus esfuerzos a generar ilusión en
un gran proyecto colectivo y no a sembrar la división por
intereses partidistas.

RICARDO LA TRONERA
ANTONIO GALA

¡Gracias!
YO, que no entiendo de eso (ni de casi nada) lo considera-
ba imposible, no por el resultado sino por las maneras. La
gente del fútbol nos ha dado un ejemplo de conducta a to-
dos los españoles (de los demás no hablo). Si las Olim-
piadas sobrevivieron en la memoria es porque imponían
la paz entre los pueblos y creaban belleza. Y además
eran un resultado, no una improvisación. Los chicos de
Del Bosque –necesito llamarlos nuestros chicos– nos han
enseñado la fe en el impulso verdadero más que en la
proeza (tan de España), en el trabajo diario más que en
la improvisación genial (tan de España). Y nos han da-
do otra lección: la de la solidaridad de todos los que es-
tamos aquí: andaluces, madrileños, manchegos, asturia-
nos, catalanes, extremeños... todos somos uno si tene-
mos una causa común, una ilusión común, un proyecto
común, una casa donde se nos espera... Y algo más nos
han restregado por las narices: que los héroes lloran, re-
cuerdan, admiran, abrazan, se entristecen y besan. A su
lado, los políticos tienen que aprender más aún que no-
sotros. (En cuanto a los holandeses, procuraron que
comprendiera al Duque de Alba.)
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España
MUCHACHOS adorables,
encarnan en atuendos en-
carnados tan luminoso aba-
nico de valores, ingenuidad,
destreza, tenacidad, ordi-
nary people, y la juvenil ma-
rea rojoygualda, happening
eucarístico, la Gran Vía es
Fifth Avenue que aclama a
los héroes que conquistaron
el mundo. Pena de televisiva
chica apresurada, sus con-
signas emanadas de milmi-
llonarios jugando ahora a la
revolución cultural leninista
(dice: el fracaso de las indi-
viduos frente al colectivo,
blablablá) todavía no sabe
que a la Historia siempre la
impulsa un hombre solo,
pobre y.

Total intransigencia del Comité

Sinrazón y más
huelgas en Metro

MIENTRAS los madrileños celebraban ayer la
victoria en el Mundial, los sindicatos de Metro
convocaron dos nuevas jornadas de huelga
para el miércoles y el viernes. La decisión es
inexplicable porque la empresa se ha compro-
metido incluso a una rebaja salarial de sólo el
1,5% –frente al 5% de media de todos los fun-
cionarios públicos–. Pero la intransigencia del
Comité de Huelga es absoluta y está dispues-
to a todo en defensa de sus privilegios sin te-
ner para nada en cuenta la situación real. Sin
la razón de su parte y con el rechazo ciudada-
no, ésta es, además, una huelga que se le ha
ido de las manos a los sindicatos. Así, ayer se
vivieron escenas muy crudas en la Asamblea
de trabajadores, en la que se insultó y se ex-
pulsó a los periodistas. O cambian su postura
tan inflexible o habrá que buscarles sustitutos.

EL ÓRDAGO lanzado ayer por el presidente
de la Generalitat catalana negándose a acatar
el fallo sobre el Estatuto supone una gravísi-
ma irresponsabilidad. Montilla procla-
mó ayer su insumisión a la Ley al ase-
gurar que las normas que el Parlamen-
to catalán va a tramitar en los próximos
días, y que se ven directamente afecta-
das por la resolución del Constitucio-
nal, se aprobarán tal y como estaba pre-
visto y «no a la luz de lo que diga la sen-
tencia». Ni siquiera habla de agarrarse a los
márgenes que deja una sentencia tan interpre-
tativa como la del Alto Tribunal. Si Montilla
quiere colocarse fuera del sistema, debería ser
coherente y dejar hoy mismo la Generalitat.
Pero lo que resulta intolerable es que una au-
toridad se declare en rebeldía contra el Esta-

do al que pertenece y del que él mismo recibe
legitimidad. Es como si al frente del cuerpo de
bomberos hubiera un pirómano. Montilla ha

perdido los papeles. Sus valoraciones
de la sentencia, diciendo que tiene «el
efecto de tocar las narices» revelan que
está desquiciado. «¿Tienen que reiterar
tantas veces la indisoluble unidad de
España? ¿Por qué?», se preguntaba
ayer, como si el artículo 2 de la Consti-
tución le produjera urticaria. Pero si

disparatadas son las manifestaciones de Mon-
tilla, el silencio con que han sido recogidas en
el PSOE y en el Gobierno resulta insólito. Za-
patero debería reconvenirle y exigir una recti-
ficación. Uno de los principios del Estado de
Derecho es que las sentencias, gusten o no, se
acatan. Otra cosa supondría la anarquía.

Avisa de que el ‘Parlament’ no tendrá en cuenta el fallo del Constitucional

Montilla, una autoridad del Estado
que se niega a acatar la Ley

Más medidas de ajuste económico

La España ‘real’
sigue custodiada

LOS MINISTROS de Economía de la UE
(Ecofin) analizan hoy las medidas adiciona-
les de ajuste para 2010 y 2011 que pidieron a
España el pasado mayo y que motivaron que
el Gobierno se viera obligado a recortar el
sueldo de los funcionarios y a congelar las
pensiones. El Ecofin ya calificó de «valiente»
el plan de ajuste previsto en 2010, pero pien-
sa que para alcanzar el déficit público del 6%
en 2011 que se le ha exigido a nuestro país se
necesita un recorte adicional cuyo esfuerzo
debe recaer en su mayor parte en las comuni-
dades autónomas. Que en las últimas sema-
nas se haya aplacado algo la tensión sobre la
deuda española en los mercados no quiere
decir ni que lo peor haya pasado ni que la
economía española pueda caminar sola toda-
vía. Seguimos estando custodiados.
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El linchamiento de
Bernard Arnault
Aluvión de críticas por irse de
Francia / Pág. 20 y editorial en pág. 3

Hoy, gratis, ‘Fiebre
del sábado noche’
La película que lanzó a la fama
a Travolta, con EL MUNDO

El porro favorece el
cáncer de testículos
El consumo frecuente duplica el
riesgo de sufrir un tumor / Pág. 39

DANIEL G. SASTRE / Barcelona
Artur Mas dedicó ayer un último es-
fuerzo a una tarea a la que lleva de-
dicado desde hace más de un mes:
convertir la manifestación indepen-
dentista de hoy por la Diada en la
más masiva de la Historia. En el
mensaje institucional de la víspera
del 11 de septiembre, el presidente
de la Generalitat hizo suyos el lema
y los objetivos de la marcha cuando
se dirigió a quienes, previsiblemen-
te, colapsarán las calles de Barcelo-
na: «Sabed que vuestro clamor es el
mío, que vuestra voz es la mía, que
vuestros anhelos son los míos».

En su discurso, el presidente cata-
lán vinculó su voluntad de conseguir
la «soberanía fiscal» de Cataluña –la
idea central de su mandato– a la po-
sibilidad de que se constituya en un
Estado independiente, la reivindica-
ción que presidirá la marcha de es-
ta tarde. «Nunca como ahora Cata-
luña había estado tan cerca de su
aspiración y su anhelo de plenitud
nacional», aseguró. Fue una alocu-
ción muy calculada, pensada tanto
para transmitir que no es ajeno a
los problemas sociales que la crisis
está provocando en la sociedad ca-
talana, como para arrimar el ascua
a su sardina.

Al menos 8
jueces piden
que el Pleno
decida sobre
Bolinaga

MANUEL MARRACO / Madrid
Al menos ocho magistrados de la
Audiencia Nacional se habían
mostrado ayer partidarios de que
sea el Pleno del tribunal, y no só-
lo una de sus secciones, el que re-
suelva el recurso del caso Bolina-
ga. Para ello hará falta que, al
concluir la jornada de hoy, los
apoyos hayan alcanzado la dece-
na, es decir, la mayoría del tribu-
nal. La Sección Segunda, de la
que forma parte el candidato del
PP al Constitucional Enrique Ló-
pez, será clave para inclinar la
balanza.

CÉSAR URRUTIA / Madrid
El Gobierno quiere competen-
cias para hacer un marcaje más
duro sobre Ryanair y cualquier
compañía de bajo coste que
opere al límite de la normativa...
o fuera de ella. Sin citar expre-
samente a la aerolínea irlande-
sa, la ministra de Fomento,
Ana Pastor advirtió que actua-
rá «con contundencia». «Bro-
mas ni una, jugamos con per-
sonas».

Ana Pastor a
Ryanair: «Ni
una broma,
jugamos con
personas»

La sociedad de la
Infanta Cristina,
responsable civil
en el caso Nóos

MARISA CRUZ / Madrid
España y Cataluña tienen problemas
graves y en ellos está centrado el pre-
sidente. Por eso, anoche, Rajoy lanzó
un mensaje claro al Gobierno de la
Generalitat que reclama, en río re-

vuelto, un pacto fiscal e incluso agita
la bandera del independentismo. «Lo
que no toca ahora es el lío, la disputa
y la polémica, sino la colaboración.
En España no estamos para grandes
algarabías», dijo.

Mas exige la ‘soberanía fiscal’
para llegar al Estado catalán
Impulsa la manifestación independentista de hoy: «Nunca Cataluña ha
estado tan cerca de lograr su plenitud nacional» / Se sitúa entre «la falta
de visión y sentido de Estado de España» y «las incertidumbres del euro»

Rajoy: «En España
no estamos para
grandes algarabías»
«Yo aseguro que cumpliremos el déficit
y eso es más importante que el rescate»

Sigue en página 10

Sigue en página 26

Sigue en página 4

Sigue en página 8

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante su discurso institucional de la Diada. / GENERALITAT DE CATALUÑA

! La capacidad de atención del hombre es limitada y debe ser constantemente espoleada por la provocación (Albert Camus) !

La sección de Enrique
López, candidato del PP
al Constitucional,
inclinará la balanza

La Fiscalía pedirá
fianza para Aizoon,
cuya propiedad
comparte al 50% con
Iñaki Urdangarin Pág. 13
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Aumentar más
los impuestos
no es la solución
LA SUBIDA de impuestos anunciada por François Ho-
llande para el año que viene y las recientes declaraciones
de Rubalcaba abogando por medidas en el mismo sentido
ponen de nuevo este debate en el primer plano de la ac-
tualidad política.

Hollande anunció un ajuste fiscal de 33.000 millones de
euros para 2013, de los cuales un tercio saldrá del recorte
del gasto público y la cifra restante, del aumento de los
impuestos. El presidente francés subirá las cargas fisca-
les a las empresas y también elevará la presión fiscal so-
bre las rentas superiores a los 26.000 euros. En concreto,
quienes ganen más de 150.000 euros tributarán el 45% a
partir de esa suma y quienes superen el millón de euros
de ingresos tendrán que pagar el 75%. Sólo hay 3.000 al-
tos directivos franceses que ganan esa suma, por lo que la
recaudación no será elevada, pero sencillamente Ho-

llande ha querido hacer un gesto político demagógico,
transmitiendo a la opinión pública que es implacable con
los ricos. Horas antes, un diario de Bruselas había publi-
cado que Bernard Arnault, la mayor fortuna de Francia
con un patrimonio de 20.000 millones de euros, ha solici-
tado la nacionalidad belga para huir de los impuestos, lo
que ha provocado un verdadero linchamiento de los polí-
ticos y los medios franceses, obviando los miles de pues-
tos de trabajo creados por este empresario.

Casi al mismo tiempo que Hollande realizaba este
anuncio, Rubalcaba defendía ante la dirección de su par-
tido un alza generalizada de impuestos, extensiva a «los
que más ganan, más tienen y más heredan». Dicho con
otras palabras, un incremento del IPPF, la restauración
del Impuesto sobre el Patrimonio y una mayor presión fis-
cal en las sucesiones.

Habría que recordarle a Rubalcaba que España ya es
uno de los países en los que los ciudadanos pagan más
impuestos. A diferencia de Francia, aquí los contribuyen-
tes tributan el 45% a partir de los 60.000 euros de renta y
hay comunidades en las que se impone a partir de
150.000 euros un gravamen del 56%. Parece difícil arre-
glar los desequilibrios de las cuentas públicas subiendo
los impuestos, ya que el aumento de la presión fiscal

suele traer consigo una menor actividad y una mayor de-
fraudación.

Eso es precisamente lo que ha hecho Rajoy: en diciem-
bre, anunció un incremento del IRPF y ahora ha elevado
el IVA. Pero, a diferencia de Hollande y Rubalcaba, el pre-
sidente del Gobierno había prometido hacer lo contrario:
bajar los impuestos.

Estas medidas son profundamente injustas por muchas
razones, pero la principal de ellas es que recaen princi-
palmente sobre los asalariados que no tienen ningún me-
canismo para eludir el pago de impuestos. Llama la aten-
ción la incapacidad de Hacienda para perseguir el fraude
y para arbitrar fórmulas equitativas para que las cargas
no sean sufridas siempre por los mismos.

Veremos si el reciente aumento del IVA sirve para tapo-
nar el desbocado déficit del Estado. Pero, desde luego, las
subidas de tributos no incrementan la competitividad de
la economía ni sirven para incentivar el consumo. Ese era
el discurso del PP hasta que Rajoy ganó las elecciones.
Ahora algunos ministros como Montoro pretenden hacer-
nos creer lo contrario, pero es muy difícil de aceptar que
este Gobierno suba los impuestos sin apenas tocar los pri-
vilegios de la clase política y el despilfarro de las comuni-
dades autonómas.

Respalda la manifestación de hoy

Mas cruza la línea roja
del independentismo
AUNQUE asegura que no puede acudir a la manifesta-
ción de hoy por su papel institucional, Artur Mas rea-
lizó ayer un vibrante alegato en favor del acto indepen-
dentista que organiza una plataforma con motivo de la
Diada. El president exigió «la soberanía fiscal» como
paso hacia un Estado catalán, subrayando que Cataluña
está «más cerca que nunca de lograr su anhelo de pleni-
tud nacional». Ya no se trata de salir a la calle, como
hace unos años, para reivindicar el nuevo Estatuto sino
para pedir la independencia. Artur Mas ha cruzado esa
línea roja y desde hace bastantes meses se declara par-
tidario de la ruptura. Anoche, Rajoy restó importancia a
este desafío, afirmando que «no estamos para grandes
algarabías». Una respuesta bastante tibia al reto que
está planteando el nacionalismo catalán.

No aclara si el Gobierno pedirá el rescate

Un frío Rajoy elude
revelar sus planes
EL GRUESO de las preguntas que cinco periodistas for-
mularon anoche al presidente del Gobierno en TVE-1
se centró en el posible rescate de nuestra economía. Ra-
joy eludió pronunciarse y aseguró que tiene que estu-
diar el asunto. Negó categóricamente que el Gobierno
haya hablado de condiciones con
sus socios europeos. También evitó
concretar los recortes presupuesta-
rios y se limitó a asegurar que los
pensionistas serán tratados «de la
mejor manera posible». La misma
ambigüedad y frialdad caracterizó
la gran mayoría de sus respuestas,
lo que resulta poco tranquilizador para una opinión pú-
blica que desea explicaciones y medidas más concretas.

Piden que el ‘caso Bolinaga’ vaya a pleno

Ocho jueces que asumen
su responsabilidad
LA NOTICIA de que al menos ocho jueces de la Sala de
lo Penal hayan dado un paso adelante solicitando que
sea el Pleno de la Audiencia quien decida sobre el caso
Bolinaga puede parecer sorprendente, habida cuenta
del teórico consenso político que existe en torno a la de-
cisión del juez Castro. Sin embargo, lo inaudito es que
los otros jueces intenten eludir de forma tan evidente
como pusilánime la responsabilidad que les corres-
ponde. Porque este no es un caso cualquiera. Bolinaga
está condenado por crímenes expecialmente abyectos
–fue el torturador de Ortega Lara– y existe una contro-
versia jurídica en torno a su situación, ya que la Fiscalía
se opone a su libertad condicional. Si los jueces de la
Audiencia no están para ocuparse de casos como este.
¿Para qué están entonces?

RICARDO LA TRONERA

ANTONIO GALA

Política pura
CUENTA PLA: Ampurdán en época constitucional; eleccio-
nes municipales. Tras ellas se reúne el ayuntamiento. Su se-
cretario, Reglà, dice: «Esta mañana creímos que íbamos a
ganar los de la derecha. Resulta que hemos ganado los de iz-
quierdas...» Está bien. Qué más da. Tenía razón. Y la hubiera
seguido teniendo hoy. La política, como profesión, es neu-
tral. Quizá lo que padecemos, si la Unión Europea tiene al-
guna ideología, sea por lo contrario. Ahora el dinero se gas-
ta en campañas electorales. Cuando deciden ellas, nadie tie-
ne ya un duro para los electores. Los bancos se desbancan.
Se enteran vagamente los políticos por los resultados de có-
mo tendrán que hablar para quedar mejor. Bueno es saber
que así sucede en Europa entera y que nadie va a señalarnos
con el dedo. La política es la política: siempre sometida,
siempre en la ruina, indiferente a los votantes, ajena a las
ideologías. Ser político es una profesión como otra cualquie-
ra, si bien menos brillante. A algunos nos parece vergonzo-
sa; pero nunca sabremos si por sí misma o el modo de ejer-
cerla. Quizá por las dos cosas. En la duda, abstenerse.
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De dirigir ‘Matrix’ a
transexual por amor
Larry Wachowski ya es Lana para
conquistar a una lesbiana / Pág. 43

‘Million dollar
baby’, hoy, gratis
Un drama dirigido por Clint
Eastwood, con EL MUNDO

Soldado abre la
muralla de Georgia
España marca el gol de la victoria
a cuatro minutos del final / Pág. 36

DANIEL G. SASTRE / JAVIER OMS /
GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona

Si Artur Mas quería una demos-
tración de fuerza, ya la tiene. Pe-
ro es dudoso que los cientos de
miles de participantes en la mani-

festación que ayer colapsó Barce-
lona vayan a conformarse con el
pacto fiscal que propone el presi-
dente de la Generalitat. La reivin-
dicación fue inequívoca y unidi-
reccional: ayer en la Diada se pi-

dió la independencia. Mas se ha
comprometido a recibir hoy o ma-
ñana a los organizadores de la
manifestación. Está por ver cómo
gestiona el clamor de la calle, pe-
ro ayer ya lanzó la primera ame-

naza al Gobierno español, incluso
antes de empezar la marcha: si no
hay acuerdo por el pacto fiscal,
«el camino hacia la libertad de
Cataluña está
abierto».

Castigo fiscal
del Gobierno a
los inversores
con plusvalías
el primer año

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
El Gobierno modificará en los
Presupuestos de 2013 la tributa-
ción de las plusvalías para pena-
lizar las operaciones a corto en
Bolsa, las más especulativas. Sal-
vo cambios de última hora, la
medida no afectará a las ganan-
cias inmobiliarias ni al resto de
rentas de capital. Rajoy reforma
el modelo que instauró el PSOE
en 2007, que las gravaba sólo
con el 18%. Así, obtener una
plusvalía en el primer año puede
llegar a tributar por el tipo mar-
ginal máximo del 52%.

Urdangarin y su
socio vaciaron
una cuenta en
Andorra para
llevar 400.000 E
a Luxemburgo

Página 16

MANUEL MARRACO / Madrid
El caso Bolinaga vivió ayer una jor-
nada trepidante en la que se deter-
minó que será sólo una Sección, y
no el Pleno, quien resuelva el recur-
so; se reclamó un informe urgente
a la forense que no llegará hasta
hoy porque a ella tampoco le ha-
bían llegado los datos médicos; y se

solicitó, a su vez, el nuevo parecer
de la Fiscalía sobre la libertad con-
dicional. Todo para que, si nada se
tuerce, hoy a las cinco de la tarde
cinco magistrados se sienten a deli-
berar si dan la razón al Ministerio
Público o al tándem Interior/juez de
Vigilancia Peni-
tenciaria.

El juego independentista
se le va a Mas de las manos
La marea secesionista sepulta su reivindicación de pacto fiscal / Cientos de
miles colapsan Barcelona / Líderes del PSC asisten desoyendo al partido

5 jueces deciden hoy
sobre Bolinaga con un
nuevo informe forense

Sigue en página 30

Sigue en página 4
Editorial en página 3

Sigue en página 10
Editorial en página 3

Una de las numerosas pancartas sobre el pacto fiscal que se pudieron ver en la multitudinaria manifestación que recorrió ayer Barcelona con motivo de la Diada. / LLUIS GENE / AFP

! Medir las palabras no es endulzar su expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas (Abraham Lincoln) !
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A Frankenstein
se le escapa el
monstruo
ARTUR MAS, con el apoyo activo de todos los estamentos
financieros catalanes, los medios de comunicación y una
TV3 convertida en plataforma de agitación, logró movili-
zar ayer a cientos de miles de ciudadanos en Barcelona,
que salieron a la calle bajo el lema «Cataluña, un nuevo
Estado en Europa».

Aunque había sido convocada originalmente para rei-
vindicar el pacto fiscal, la manifestación se convirtió en un
acto de exaltación independentista con pancartas en las
que se pedía «libertad para Cataluña» y un nuevo Estado.
Artur Mas apostaba por una presencia masiva de ciudada-
nos para presionar a Rajoy a negociar un pacto fiscal si-
milar al concierto vasco. Pero los manifestantes ignoraron
la pretensión de Mas y convirtieron la movilización en una
reivindicación de la independencia, expresando clara-

mente su voluntad de romper todos los lazos con España.
La inercia ha arrastrado tanto a los políticos catala-

nes que hasta una parte importante del PSC se ha su-
mado a este acto. El propio Duran i Lleida, que siempre
se ha declarado contrario a la independencia, terminó
por asistir y fue convenientemente abucheado.

No es exagerado decir, por tanto, que el juego indepen-
dentista se le ha ido de las manos a Artur Mas, que ahora
tendrá que gestionar esa ambición expresada en la calle
por las bases nacionalistas de lograr la proclamación de
un Estado catalán. Dicho de otra manera, a Mas le ha su-
cedido lo mismo que al doctor Frankenstein: que el mons-
truo que creó en el laboratorio para experimentar se le es-
capó de su control y adquirió vida propia, provocando
unos daños que su inventor no había calculado.

Pero que cientos de miles de catalanes tomaran ayer
el centro de Barcelona no significa que exista una ma-
yoría social clara a favor de la independencia, ya que
tampoco se puede ignorar que muchos catalanes más
decidieron no acudir.

No es nuevo tampoco en la historia el fenómeno. Ya su-
cedió en momentos como la sublevación contra Felipe IV,
la guerra de Sucesión y la proclamación del Estado cata-

lán en la II República que duró unas pocas horas. Estos
precedentes se resolvieron mediante actos de fuerza, pero,
al margen de la plena vigencia de los instrumentos que
contempla la Constitución para defender la integridad na-
cional, la situación ahora es enteramente distinta porque
nadie piensa en recurrir a las armas.

El problema para Artur Mas y los nacionalistas cata-
lanes es que la independencia de forma unilateral im-
plica que Cataluña se quedaría fuera del euro y de la UE
durante décadas, ya que España vetaría su ingreso. Ello
tendría desastrosas consecuencias para el nivel de vida
de los catalanes y la marcha de sus empresas. No deja de
resultar paradójico que la manifestación de ayer se pro-
duzca en unos momentos en que las emisiones de la Ge-
neralitat son bonos basura precisamente por haber pe-
dido el pacto fiscal.

Todo indica que Artur Mas va a utilizar esta moviliza-
ción de la calle para lograr que Mariano Rajoy ceda ante
su envite. Es lo contrario de lo que debe hacer porque los
hechos demuestran que nada sirve para saciar las preten-
siones nacionalistas. Es quien ha sacado a pasear al mons-
truo quien tiene ahora que resolver el problema de qué
hace con él en la calle.

La razón de ser
de la Audiencia
en entredicho
LOS CINCO magistrados de la sección primera de la Sala
de lo Penal de la Audiencia tendrán que decidir hoy sobre
la libertad condicional del etarra Bolinaga, concedida por
el juez Castro y recurrida por la Fiscalía. Todos los pasos,
políticos y jurídicos, que se han dado en el caso del carce-
lero de Ortega Lara están rodeados de un manto de ex-
cepcionalidad. También este último trámite, ya que el pre-
sidente de la sala dictó ayer una providencia en la que se
da traslado a la forense de informes médicos nuevos –su-
puestamente los que conoció el juez Castro en su visita al
recluso en el Hospital de San Sebastián– con los que no
contaba cuando emitió su dictamen. Los familiares y los
cómplices de Bolinaga se apresuraron ayer a advertir que

el etarra ha empeorado y pesa 47 kilos, aprovechando
que Rajoy en su entrevista en TVE había ofrecido este
dato. Resulta llamativo que el presidente descienda a de-
talles que son propios de un diagnóstico médico para res-
ponder sobre las decisiones del Gobierno.

Estamos, en efecto, ante un caso excepcional, aunque
la mayoría de la Sala de lo Penal –10 magistrados– lo ha
despachado como normal, al evitar que el pleno tomara
la decisión definitiva, tal y como solicitaba la Fiscalía, por
la importancia y complejidad de la cuestión jurídica y la
necesidad de establecer criterios claros para otros reclu-
sos. Es la primera vez que el fiscal recurre una libertad
condicional en similares circunstancias. A ello hay que
añadir la especial relevancia del etarra cuya libertad está
en juego: el carcelero de Ortega Lara. Por razones tanto
jurídicas como morales, así como de respeto hacia las víc-
timas, los jueces estaban obligados a asumir su responsa-
bilidad como miembros de un tribunal específicamente
creado para los casos de terrorismo en España.

La Audiencia Nacional ha jugado un papel fundamen-
tal para el combate del Estado contra la banda etarra y lo

sigue jugando. Por eso es decepcionante que algunos de
sus magistrados hayan eludido sus obligaciones de forma
tan palmaria. Ello resulta especialmente sangrante en el
caso de quien, como Enrique López, combatió con ahínco
–y con razón– la tesis de Conde-Pumpido de que se inter-
pretara «la norma de acuerdo con la realidad social» du-
rante el proceso de paz de Zapatero. Todo indica que ha
preferido evitar el conflicto entre los dictados de su con-
ciencia y la conveniencia de un Gobierno que, si mantiene
sus intenciones, lo puede nombrar magistrado del Consti-
tucional.

La existencia del propio tribunal ha sido objeto de de-
bate y polémica desde su creación. El hecho de que el
caso Bolinaga no se decida en pleno habla a favor de la
desaparición de la Audiencia. Este periódico se ha pro-
nunciado en contra de la libertad condicional del etarra.
La sección primera de lo Penal decidirá hoy si lo excar-
cela o no. Cualquier fallo será respetable, aun desde la crí-
tica. Lo que resulta imperdonable es que la mayoría de
los magistrados no se hayan sentido concernidos por un
asunto tan grave como este.

RICARDO LA TRONERA

ANTONIO GALA

Puntos sobre las íes
ALGÚN PRESO parece que está bastante enfermo.
Aquí no valen privilegios: muriéndonos estamos todos
desde que nacemos; yo más cerca que casi ninguno. Y
precisamente a los que apresuran las muertes de los
otros se llaman criminales: por eso los apresan cuan-
do se puede. Las leyes son aplicables a todos por igual.
No por venganza, sino por justicia. ¿Es injusta la muer-
te? No, cuando llega a su hora; pero es injusto, sí, que
alguien se la adelante a otro. Vamos a dejarnos de dis-
cursos ni cánceres. Vamos a dejarnos hasta del cáncer
que fue —o es— ETA. Prometí no escribir más sobre
ella. Repito lo que dije y diré siempre: para los asesi-
nos no hay que inventar ni modificar leyes: ahí están
el Código Penal y la Constitución. Tampoco hay que
inventarse privilegios. En este caso, las amenazas pa-
ra conseguirlos serían sólo un agravante; no sé si tam-
bién de la enfermedad, pero sí de la pena. Nos la dé o
no a nosotros el criminal ahora. ¿Se la dieron a él, a su
hora, las víctimas?
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DANIEL G. SASTRE / MANUEL SÁNCHEZ
Barcelona / Madrid

Artur Mas decidió ayer coger el
camino del medio en la encrucija-
da ante la que le había colocado la
multitudinaria manifestación sece-
sionista de la Diada. Muy en la lí-
nea tradicional de CiU, ni intentó
calmar los ánimos ni anunció nin-
guna medida drástica de aplica-
ción inmediata. Se marcó como
objetivo, eso sí, crear «estructuras
de Estado» para Cataluña, pero no
fijó un plazo para hacerlo y no
pronunció en ningún momento la
palabra independencia, todavía ta-
bú para la federación nacionalista.

El presidente de la Generalitat
admitió que «el proceso» de crear
esas estructuras «no será fácil».
«Pero todo es posible», añadió,
después de felicitarse por que la
manifestación del martes en Bar-
celona, sembrada de banderas es-
telades, se convirtiera en un
«enorme éxito».

La prima de
riesgo baja a 400
y Rajoy apuesta
por no tener que
pedir el rescate

Obama envía
a Libia buques
de guerra y
marines tras
el asesinato
del embajador

PABLO PARDO / Washington
Especial para EL MUNDO

Un vídeo de 14 minutos que des-
cribe a Mahoma como un pede-
rasta, homosexual, violador y
asesino ha provocado la muerte
del embajador de Estados Uni-
dos en Libia, donde una multi-
tud atacó el edificio de su consu-
lado en Bengasi. Washington no
descartaba anoche que haya
grupos fundamentalistas tras la
acción.

MARISA CRUZ / Madrid
Con la prima de riesgo a la baja
y en la frontera de los 400 pun-
tos, Mariano Rajoy acaricia la
posibilidad de no tener que pe-
dir el rescate, una decisión pen-
diente de la evolución de los
mercados.

Los holandeses
dan la victoria
a los centristas
pro europeos

Página 24

MANUEL MARRACO / Madrid
Josu Uribetxeberria Bolinaga es ya
un hombre libre, después de que
cuatro magistrados de la Audiencia
Nacional rechazaran anoche el re-
curso de la Fiscalía contra su excar-
celación. El secuestrador de Ortega

Lara alcanza así la libertad condicio-
nal sin necesidad de haberse arre-
pentido y sin que los médicos hayan
determinado que el cáncer que pa-
dece esté en fase terminal. El tribu-
nal presidido por Fernando Grande-
Marlaska tomó la decisión pese al

nuevo informe forense ratificando
que no está terminal y otro del fis-
cal insistiendo en que, en esas cir-
cunstancias, la ley no permite otor-
gar al etarra el máximo beneficio
penitenciario.

Mas promete
a Cataluña
«estructuras
de Estado»
Se jacta de «haber estimulado todo
lo que ha podido» la manifestación
independentista y le dice a Rajoy
que «no se enfade por lo que pasa»

Bolinaga en libertad sin estar
terminal y sin arrepentirse
Cuatro jueces de la Audiencia respaldan la excarcelación del
torturador de Ortega Lara en contra del fiscal y la forense

Página 10

Sigue en página 4

Sigue en página 6
Editorial en página 3

Mas, ayer, tras valorar la Diada, con la ‘senyera’ y la bandera de la UE. / A. M.

! Nadie es patria. Todos lo somos (Jorge Luis Borges) !

Decálogo del doctor Estivill contra el insomnio de los adultos / Página 39

Hoy, ‘Espartaco’

Las pensiones
costarán 4.600
millones más por
la subida del IPC

Página 30

Sigue en página 20

Se acabó el sueño
Por G. DE ARÍSTEGUI

Página 21
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Bolinaga gana el
pulso al Gobierno
y a la Audiencia
POR DECISIÓN de la Audiencia Nacional, y en con-
tra del criterio de la Fiscalía, de los informes forenses
y de las peticiones de las víctimas, el etarra Uribetxe-
berria Bolinaga ha quedado en libertad condicional.
La sección primera de la Sala de lo Penal tomó ayer
su decisión sin que el auto se haya hecho público
aún. En su momento analizaremos los fundamen-
tos jurídicos en los que la Sala ha basado su deci-
sión, y que resultan difíciles de prever, ya que los
últimos informes de la Fiscalía y la forense eran
bastante concluyentes. Pero sí debemos calificar
el fallo como tremendamente decepcionante para la
fortaleza del Estado de Derecho, cuya defensa nos pa-
rece que ha ejercido mucho mejor la Fiscalía que los
jueces de la Audiencia. El fiscal elevó sus alegaciones

ayer mismo a la Sala, en las que mantenía su oposi-
ción a la libertad del etarra. Según el informe, elabo-
rado a partir de la evolución clínica de Bolinaga en las
últimas semanas, el recluso no es un enfermo termi-
nal. Hay que advertir que este es el punto esencial del
caso, ya que el Código Penal exige el arrepentimiento
–condición que no ha cumplido– para poner en liber-
tad a un preso enfermo, excepto si se encuentra en si-
tuación terminal.

Pues bien. Los médicos del Hospital de San Se-
bastián reconocen que el paciente «ha empezado
a mejorar» –día 8 de septiembre– y que pronto no-
tará los efectos positivos del tratamiento de radio-
terapia. En cuanto a la pérdida de peso –47 kilos–,
el informe forense señala que no se debe a la en-
fermedad, sino a la huelga de hambre del recluso
y añade: «No es posible establecer, salvo interpre-
tación tendenciosa e interesada que ha existido
empeoramiento del paciente que nos sitúe en in-
minente riesgo de muerte». Por todo ello el fiscal
concluye que Bolinaga puede ser tratado en la
cárcel, lo que «no atenta» contra los principios de
«dignidad y humanidad» alegados por el juez Cas-

tro en su auto e implícitamente asumidos por el Go-
bierno para justificar la concesión del tercer
grado. El fiscal advierte al tribunal que no puede
decidir basándose «en un solo informe, el que
más convenga», ya que la ley establece que sólo
es posible conceder la libertad condicional a un
recluso en estas circunstancias cuando haya coin-
cidencia entre los servicios médicos del centro
penitenciario y los forenses.

La Fiscalía apunta a una de las claves de lo que ha
devenido en un auténtico escándalo, al decir que
«no puede verse premiada» la huelga de hambre, se-
gún expresó el Supremo en una sentencia referida a
los Grapo. Bolinaga y numerosos presos de ETA,
Otegi entre ellos, llevaron a cabo una huelga de
hambre para exigir esta excarcelación y han lo-
grado su objetivo. El camino ha sido trazado por un
procedimiento plagado de anomalías, que ha su-
puesto todo un mazazo para las víctimas. Pero es so-
bre todo la credibilidad del Gobierno la que ha que-
dado seriamente tocada, al haber cometido el gran
error que desembocará en la salida de la cárcel del eta-
rra que torturó salvajemente a Ortega Lara.

La inflación, riesgo para el alza de las pensiones

La prima se relaja y los
problemas se tensan
MIENTRAS RAJOY deshoja la margarita del rescate,
la prima de riesgo sigue su carrera descendente. Ayer,
llegó a bajar de los 400 puntos tras confirmarse que el
Constitucional alemán dio luz verde a los fondos de
ayuda. El Gobierno espera que la prima pierda esos
200 puntos que según el FMI se deben a la inestabili-
dad del euro y pueda librarse de acudir al BCE. Pero
corre riesgos porque los desequilibrios se mantienen
–el déficit no está controlado– al no poner en marcha
las reformas estructurales. Así, estamos ante la para-
doja de que la única forma de evitar el rescate sería...
aplicar los ajustes que nos exigiría el rescate. Un ejem-
plo: la inflación puede hacer que la actualización de
las pensiones cueste 4.600 millones, por lo que el Go-
bierno tendrá serias dificultades para aplicarla.

Escalada violenta contra EEUU por un vídeo

La muerte del embajador,
reflejo del caos en Libia
LOS HECHOS se repiten: un vídeo en el que se ridicu-
liza a Mahoma que había pasado inadvertido en EEUU
se ha convertido en el pretexto para una escalada de
violentas represalias contra las legaciones diplomáti-
cas de EEUU en Oriente Próximo. Primero, fue el
asalto de la Embajada de EEUU en
El Cairo por una multitud de faná-
ticos. A ello siguió anteanoche un
violento ataque contra el consu-
lado en Bengasi, en el que murie-
ron el embajador en Libia y tres
empleados. Es el reflejo de la situa-
ción de caos y falta de estabilidad
que atraviesa Libia y, en última instancia, la fugacidad
de la primavera árabe que tantas esperanzas suscitó.

CiU quiere crear ‘estructuras de Estado’

Rajoy no puede ceder
ante el envite de Mas
ARTUR MAS quiso apuntarse ayer el tanto de la
multitudinaria manifestación independentista de la
Diada, a pesar de que las reivindicaciones de la ca-
lle desbordaron claramente el programa de CiU. El
presidente de la Generalitat quiere poner encima
de la mesa de Rajoy a los manifestantes para nego-
ciar el pacto fiscal como primer paso para crear
«estructuras de Estado» en Cataluña. Mas está en
la obligación de definirse con claridad: si coincide
con los organizadores de la marcha en reclamar la
independencia, pedir el pacto fiscal no tiene sen-
tido. De la misma forma que Rajoy debe permane-
cer firme, ya que una hipotética cesión en esta ma-
teria sería considerada como un paso decisivo ha-
cia la independencia.

RICARDO LA TRONERA

ANTONIO GALA

Blablablá
LO MÁS admirable de la actuación de Rajoy fue su muy en-
sayada serenidad, que le permitió pronunciar un discurso y
unas respuestas sin contenido y a la vez sin variaciones ni
vergüenza. Como orador progresa. Ya era hora de que el
presidente del Gobierno apareciera hablándole al pueblo es-
pañol, sea o no partidario –tanto éste como aquél– del hecho.
Pero triste que el político se haya de remitir a frases, pasos
o números más sonantes que contantes. Ignoro por qué al-
guna de sus auditoras (el auditor era uno solo) no se levan-
tó y se fue. Seguramente por la misma razón que yo. Lo vi
para esperar otro desbarajuste, el de Isabel, la huerfanita,
«hija de reyes» (¿). Me pregunté entre tanto hasta dónde lle-
garía el blablablá del registrador de esta propiedad hasta que
empezó el otro, del que tenemos mucho que decir. Y a toro
pasado, no como el de Rajoy, que está pasando temo que sin
regreso. Su sostén es tan vano e impropio como el de cual-
quier vecino que osara ponérselo. Y ni siquiera es verde es-
peranza. Así no nos salvará: ya ha registrado nuestras pro-
piedades (las pocas que quedaban). Adiós.
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PABLO PARDO / Washington
Especial para EL MUNDO

Un republicano –el presidente de
la Reserva Federal de EEUU, Ben
Bernanke– se ha convertido en el

mayor apoyo de Barack Obama
en materia económica después de
que la Fed anunciara ayer un pro-
grama sin precedentes en tiempo
de expansión económica para res-

catar el mercado laboral de Esta-
dos Unidos. Para ello, el banco
central de EEUU va a crear cada
mes 40.000 millones de dólares
(31.000 millones de euros) con los

Bildu celebra
que Bolinaga
haya alejado
al Ejecutivo
de las víctimas

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
Algunos miembros de la izquier-
da abertzale que componen EH
Bildu han mostrado su satisfac-
ción en privado por el alcance,
«en términos políticos», del que
denominan el caso Bolinaga.
Consideran que el desarrollo de
los acontecimientos ha provoca-
do una ruptura entre las vícti-
mas y el Gobierno que va a ser
muy difícil de restañar y que,
además, ha dejado en evidencia
la separación traumática entre
dos corrientes del PP: «La que
sigue a Rajoy» y «la que procede
de Faes». Están convencidos de
que esta situación sólo puede
beneficiarles. En público, re-
cuerdan que hay otros 13 presos
enfermos.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA /
DANIEL G. SASTRE / Madrid / Barcelona
En el calendario de Artur Mas, la jor-
nada de ayer estaba señalada como
la que debía servir para
explicar a las fuerzas vivas
españolas la «transición
nacional catalana», el

«pacto fiscal» y su cada vez menos
disimulada apuesta por el Estado
propio. Sin embargo, ningún miem-
bro del Gobierno se acercó a escu-

Obama abre el grifo del dinero
para asegurarse la reelección
La Reserva Federal comprará a la banca bonos con garantía hipotecaria por valor
de 40.000 millones de dólares al mes, de forma indefinida, hasta que baje el paro

Gobierno y empresarios hacen
el vacío a Artur Mas en Madrid
Asistieron el jefe de la Casa del Rey y la delegada del Gobierno /
‘Que tome buena nota de lo que le pasó a Ibarretxe’, dice el PP

Sigue en página 11

! Si el dinero va por delante, todos los caminos están abiertos (William Shakespeare) !

Una ola de antiamericanismo bañó ayer tierra is-
lámica. El reguero de pólvora esparcida por un ví-
deo sacrílego sobre Mahoma prendió en el mun-

do musulmán y estalló frente a las embajadas de
EEUU. Cientos de personas asaltaron la de Saná
(en la foto), capital de Al Qaeda en la península

arábiga, rompiendo cristales y prendiendo hogue-
ras que incendiaron también los ánimos en Egip-
to, Túnez, Marruecos, Irán o Sudán. Página 21

La ira contra EEUU se extiende por el mundo islámico
MOHAMED AL-SAYAGHI / REUTERS

que comprará bonos y otros acti-
vos basados en hipotecas. No sólo
eso: lo hará mientras lo considere
oportuno. Sigue en página 28

Editorial en página 3

charle al coloquio que el presidente
de la Generalitat celebró en Madrid.
Tampoco hubo empresarios de rele-
vancia que pudieran oír su reflexión

sobre el fracaso del encaje
de Cataluña en España.

Sigue en página 4
Editorial en página 3

Los bicentenarios de Wagner y
Verdi marcan la temporada / EL CULTURAL

La Tierra, al borde del apocalipsis
con Colin Farrell y Jessica Biel / METRÓPOLI

División en el
Eurogrupo sobre
la necesidad de
que España pida
ya su rescate
El ministro de Finanzas
alemán dice ahora que
Rajoy podría evitarlo

Página 30

¿Creer en el Estado
de Derecho?
Por CONSUELO ORDOÑEZ

Página 19

Rosell: ‘En una Cataluña independiente,
jugaríamos la Liga, no tengo duda’ / Pág. 5
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Este 11 de septiembre ha sido una fecha
señalada y no sólo por la manifestación
independentista. También era una cita es-
perada para el presidente del Congreso,
Jesús Posada, que ganó una apuesta y
con el dinero invitó a desayunar a sus co-

laboradores. A finales del mes de julio,
Posada se jugó cinco euros con cada uno
de ellos para comprobar quién era capaz
de predecir cómo estaría la prima de ries-
go española el 11 de septiembre. Las po-
rras fueron elevadas. Algunos la estable-

cieron en 700 y otros incluso más. El pre-
sidente del Congreso puso en el papel 450
puntos. Aunque se quedó un poco por en-
cima –la prima cerró ese día a 425– Posa-
da ganó la apuesta, si bien el desayuno le
costó más que el dinero que ganó.

NOS CUENTAN QUE...

VOX POPULI

>IMPRESIONES

MARK RUTTE

Encabeza la
victoria de los
proeuropeos

SANDRO ROSELL

Independencia
sí, pero en la
Liga española

MAYTE MARTÍNEZ

Una campeona
que abandona
las pistas

LUIS GOYTISOLO

‘El lago de
las pupilas’,
nueva novela

GALLEGO & REY

ERNESTO CABALLERO

Debut al frente
del Centro
Dramático

8 El presidente del
Barça aseguró ayer que
no tiene duda alguna de
que su equipo seguiría
jugando la Liga españo-
la si Cataluña se inde-
pendizara, como el Mó-
naco en Francia. Hay
una gran diferencia: que
Mónaco nunca se ha in-
dependizado de Francia.

7 El escritor catalán
presentó ayer su nueva
novela, El lago de las
pupilas, en la que el au-
tor reflexiona a través
de historias que se en-
trecruzan sobre cuestio-
nes como la obsesión
por lo políticamente co-
rrecto o el poder del
mundo de las finanzas.

7 La mediofondista
vallisoletana, una de
las mujeres más lau-
readas del atletismo es-
pañol, anunció ayer
que abandona la alta
competición. Martínez
logró medallas de
bronce en los 800 me-
tros en los mundiales
de 2003 y 2007.

7 El Centro Dramático
Nacional, que dirige,
inauguró anoche la
temporada con la re-
presentación en su se-
de, el Teatro Valle-In-
clán, de la obra Nadie
verá este vídeo, de
Martin Crimp. Es el de-
but de Caballero al
frente de esta entidad.

7 El Partido Liberal
del ex primer ministro
holandés venció en las
elecciones del miérco-
les al conseguir 41 di-
putados en el Parla-
mento. Rutte, que go-
bernará otros 4 años,
encabeza la victoria de
las fuerzas moderadas
y proeuropeas

TRAS la manifestación de cientos de miles
de catalanes por la independencia y
mientras Rajoy sigue más callado que los
Toros de Guisando, el organizador y
administrador de la demostración de fuerza
separatista se presentó en Madrid para
refrotar el morro gatuno contra su masa
excrementicia, bárbara forma de reducirlo a
la obediencia. Artur Mas exhibió todos los
recursos despectivos contra España y lo
español que el separatismo catalán
considera artículos de fe y que, a diferencia
de Pujol, que en Madrid se fingía Ramoneta,
ha exhibido siempre el fugaz sucesor.

España y Cataluña –ha dicho en el estilo
untuoso y perdonavidas que caracteriza a su
tribu– tienen «fatiga mutua», pero España
no tiene razón para quejarse. Al contrario:
«durante décadas, Cataluña se ha esforzado
en que España fuera un Estado amable
donde pudiera encajar bien». Y aunque a su
lado estaba de avalista o comisionista el Jefe
de la Casa del Rey –era el acto adecuado
para la reaparición de Urdangarin y la
infanta Cristina– nadie le recordó que la
Constitución de 1978 cambió por completo
la estructura tradicional del Estado y creó,
con dos catalanistas –Roca y Solé Tura–
entre los siete redactores, una forma de
Estado, el de las Autonomías, que ha dejado
a España en ruinas pero al que el
separatismo catalán nunca correspondió
«encajando» lo español con «amabilidad».
Todo han sido coces y pedir dinero. Se ha
prohibido el español en la enseñanza y la
Administración, se multa su uso comercial,

las sentencias del Supremo no se cumplen,
la bandera española se quema ritualmente y
los infinitos canales de TV subvencionada
ahorman la opinión con el amable estribillo:
«España ens roba». Qué temerario, Mas,
adentrándose en Sierra Morena.

Pero el caudillet sería el mendigo más
fatuo de la Tierra si creyera que seguiremos
pagando su desprecio. Agradezcamos la
gentileza de anunciarnos que su Estado está
en marcha y es irreversible. Pero no
estropeemos la despedida regateando. No
nos robemos más. No desluzcamos los
adioses pretendiendo que España pague las
deudas de Cataluña y la siente en la Unión
Europea, cuya moneda, dijo Mas, piensa
fortalecer. Alemania, sin duda, respirará
tras conocer el apoyo del bono-basura
catalán al euro, pero España no tiene
remedio. Así que divorcio, inmediato, ya.
Pensión, ni hablar. Adéu siau.

Adéu

«Todo han sido coces del
nacionalismo catalán y
pedir dinero. Nunca
hubo ‘amabilidad’»

COMENTARIOS
LIBERALES
F. JIMÉNEZ
LOSANTOS

DICE Rousseau en sus Confesiones que
siempre vivió con la sensación de ser
muy distinto a los demás y que jamás
volvería a existir un hombre como él,
condenado al sufrimiento por su sensi-
bilidad exacerbada.

Yo creo que esto nos pasa a muchos,

máxime en unos momentos de crisis de
valores y en los que la incertidumbre so-
bre el futuro es mayor que en cualquier
otra etapa histórica.

Mi drama es que he dejado de creer
en la izquierda pero no me gusta la de-
recha, es que desdeño los nacionalismos

pero no estoy cómodo en la España de
hoy, es que rechazo a los dos partidos
mayoritarios pero no veo mejor alternar-
tiva, es que me hiere la frivolidad del es-
pectáculo mediático pero me gano la vi-
da con el oficio de periodista.

Nunca como ahora ha existido tanta
distancia entre la conciencia individual
y una realidad social que, por un lado,
estimula los deseos y, por otra, los cerce-
na de forma brutal.

Hace menos de un siglo, la política
ofrecía una esperanza de liberación a
quienes creían que los fascismos o el co-
munismo podrían solucionar los proble-
mas del ser humano. Pero hoy la política
ha sido secuestrada por las cúpulas de los
partidos, que son realmente quienes de-
tentan el poder e impiden cualquier cam-
bio sustancial que perjudique su status.

A mí todo esto me ha provocado un
estado de melancolía permanente que

me empuja a la soledad, a un descreí-
miento que no me hace feliz ni ayuda a
los que tengo alrededor porque todos
necesitamos una ilusión para poder so-
portar la vida.

Siempre he pensado –y lo he escrito
en estas páginas– que el hombre necesi-
ta de lo absoluto para dar un sentido a
su existencia. Yo dejé de creer en Dios a
los 20 años, abandoné el marximo a los
30 y ahora he decidido no volver a votar
más porque no sirve para nada cuando
los gobernantes hacen lo contrario de lo
que prometieron.

Había escrito una columna sobre el
nacionalismo catalán, pero me he dado
cuenta de que sólo decía tonterías. Ade-
más, ¿quién soy yo para arreglar los ma-
les de España y del mundo?

Sólo me quedan las ensoñaciones del
paseante solitario que se consuela con la
próxima llegada del otoño.

Ensoñaciones de un paseante solitario

TIEMPO RECOBRADO

PEDRO G.
CUARTANGO

Odddddddd
>Vea el videoblog de Carlos Cuesta: La
escopeta nacional. Hoy: La
decisión política de Bolinaga
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OPINIÓN

La Fed estimula
el empleo para
impulsar a Obama
LA RESERVA FEDERAL (Fed) de Estados Unidos cum-
plió ayer con lo que se esperaba de ella y anunció un
nuevo macroprograma de compra de bonos hipotecarios
por importe de 40.000 millones de dólares al mes hasta fi-
nal de año, y de deuda pública por una cantidad similar.
Es el tercer plan de este tipo, –denominados quantitative
easing (QE)– que realiza desde la caída de Lehman Bro-
thers y tiene como fin inyectar liquidez en la economía
para promover su crecimiento.

Los optimistas aplaudirán esta decisión, que supondrá
un empujón a la actividad, pero la necesidad de acudir a
un programa de este tipo indica que Estados Unidos está
en una etapa de serio estancamiento. De hecho, la Fed jus-
tifica la decisión porque el «crecimiento de la actividad se
ha moderado y la tasa de paro sigue siendo elevada».

La preocupación de la Fed por el deterioro de la activi-
dad se hace más patente porque no ha puesto más límites
en el tiempo a esta actuación extraordinaria que la me-
jora del mercado laboral o que se dispare la inflación.
Además, el presidente del banco central, Ben Bernanke
dijo que mantendrá los tipos en el nivel actual –se mue-
ven entre el 0% y el 0,25%– hasta mediados de 2015. La
reacción de los mercados ayer no se hizo esperar. La
Bolsa de Nueva York llegó a avanzar más de 100 puntos.
Pero el dólar agudizó su caída frente al euro por el riesgo
de aumento de la inflación y de creación una nueva bur-
buja en el país porque, a la postre, el programa no es más
que una inyección de dinero en el mercado.

Sin duda, la Fed ha pensado en las debilidades de Esta-
dos Unidos para tomar esta decisión, pero el estímulo
económico supone también un apoyo implícito al presi-
dente Obama en su camino hacia la reelección. Hay que
recordar que, desde Roosevelt, ningún presidente ha con-
seguido repetir en la Casa Blanca con una tasa de paro
superior al 7,2% y el desempleo lleva tres años y medio
sin bajar del 8%. El QE3 no dará resultado a corto plazo
–de hecho, si hace falta es porque los anteriores no han
sido todo lo eficaces que se preveía– pero al menos lanza

el mensaje a los ciudadanos estadounidenses de que su
Gobierno y su banco central están dispuestos a hacer lo
que sea para estimular la economía. Y eso es muy bueno
para Obama. Un impulso que se produce en pleno as-
censo de la ira antinorteamericana en algunos países mu-
sulmanes, que está aprovechando Romney para resaltar
la tibieza de Obama ante esas acciones violentas. Por eso,
hay que preguntarse hasta qué punto es lícito que un or-
ganismo independiente como la Fed se ponga de forma
tan directa al servicio de un candidato presidencial.

El paralelismo de las situaciones nos lleva a Europa.
¿Por qué el BCE no actúa igual y hemos tenido que espe-
rar meses y meses para que se decidiera a comprar un po-
quito de deuda soberana? Hay razones estructurales, por-
que no es lo mismo un banco central para un país que
para 17 estados independientes en diferente situación
económica. Pero no debemos olvidar que así como la Fed
tiene en su mandato vigilar tanto la inflación como el em-
pleo, el BCE sólo debe preocuparse del incremento de los
precios y deja las políticas de estímulo a Bruselas y a los
países miembros. Si la crisis nos obliga a intensificar la
unión económica, dotar al BCE de poderes similares a la
Fed debe ser un objetivo claro.

Las mentiras,
falsificaciones y
fantasías de Mas
ARTUR MAS viajó ayer a Madrid para lanzar el mensaje
en el Foro Nueva Economía de que «Cataluña necesita un
Estado» porque España la está expoliando y permanece
sorda a todas sus reivindicaciones. Merece la pena ana-
lizar sus palabras en las que se mezclan las mentiras,
falsificaciones históricas y fantasías sobre las que se sos-
tiene el nacionalismo catalán.

La primera falsedad es que Cataluña se ve obligada a
construir un Estado porque, como dijo Mas, «después de
décadas de intentar transformar el Estado español para
que fuera el nuestro eso no ha sido posible». Más bien lo
que ha ocurrido es que CiU ha aprovechado cada oportu-
nidad aritmética para obtener ventajas unilaterales para
Cataluña a cambio de estabilidad parlamentaria. Y la
prueba de su desdén es que ha declinado todas las ofertas
del PSOE y PP para entrar en sus gobiernos.

Artur Mas, al que hicieron el vacío el Gobierno y los
empresarios, afirmó que sería un error «minimizar lo
que está pasando en Cataluña», subrayando que 1,5 mi-
llones de catalanes en la calle equivalen a una manifes-
tación de nueve millones de personas en el Estado espa-
ñol. Ni hubo 1,5 millones de catalanes que salieron a la
calle en la Diada ni vale la comparación porque en las
últimas elecciones los partidos constitucionalistas supe-
raron ampliamente a los nacionalistas.

El president aseguró que hay «una fatiga mutua» entre
España y Cataluña al igual que existe entre la Europa del
Norte y la del Sur. Todo un disparate porque Cataluña
sería en los términos de esta comparación la Europa del
Sur, ya que está endeudada hasta tal punto que sus emi-
siones son bonos basura. Por el contrario, Madrid, Balea-
res y Galicia podrían estar en la Europa del Norte.

Mas aseguró que Cataluña «ha sufrido una invasión
competencial permanente de todos los Gobiernos cen-
trales». Lo dice el presidente de una de las comunida-
des que goza de mayores cotas de autogobierno del
mundo occidental y desobedece impunemente a los
más altos tribunales.

No faltó tampoco la referencia al «déficit fiscal que
Cataluña soporta de forma inamovible desde hace 30

años». Ese déficit, según Mas, es de 16.000 millones de
euros anuales. Esa cifra carece de base alguna porque
es absurdo plantear una balanza de este tipo en el inte-
rior de un mismo Estado. Pero de lo que no hay duda
es que Madrid o Baleares aportan más al resto de Es-
paña que Cataluña en términos relativos.

Mas se lamentó también de que su comunidad no
vaya a recibir ni un solo euro de los 10.000 millones que
el Gobierno va a poder gastar más este año al haberse
elevado el objetivo de déficit del 5,3% al 6,3%. Es lógico
que Rajoy haya optado por no dar más dinero a una Ca-
taluña que superó el año pasado ampliamente su com-
promiso de déficit. El problema de Mas es que tiene que
gastar menos. Y, desde luego, no se puede quejar por-
que el Gobierno le va a prestar en las próximas semanas
5.000 millones de euros para que atienda sus obligacio-
nes de pago.

Todo el discurso de Mas de los últimos días se inscribe
en el permanente victimismo del insaciable nacionalismo
catalán para el que cualquier concesión es insuficiente.
Pero frente al vicio de pedir siempre está la virtud de no
dar, que es lo que tiene que hacer Rajoy, al que Mas le
está demandando que le suministre más dinero para po-
der utilizarlo para cortar todos los lazos con España.

RICARDO LA TRONERA

ANTONIO GALA

Una vez más
Nada más fácil, en las presentes circunstancias, que conse-
guir para la prensa gritos de independencia catalanes. Y más
en la Diada, aunque muy pocos sepan por qué se celebra a
los pies de Rafael Casanova, salvo la situación perfecta de
su monumento. La tendencia catalana, aparte de abuchear,
en lugar de aplaudir, a un impedido como Duran Lleida, es
ahora nacional en estricto sentido y el más amplio de todos.
Aunque no todas las autonomías anden rebeldes y deseosas
de echar la culpa de sus escaseces a alguien. Tengamos pa-
ciencia unos con otros. Con la gente parada, al menor grito
o la menor agitación de banderas, se echa a la calle: ¿qué se-
rán los catalanes más que catalanistas? Y aún más en la pro-
pensa Barcelona. Por fortuna o desgracia, cualquier autono-
mía independiente no existiría para Europa: es quizá triste
pero así son las cosas. O así están. Por eso la colaboración
es necesaria, ahora más que nunca. Y una resignación acti-
va y eficiente. Tampoco los políticos catalanes son para tirar
cohetes. Sobre los andaluces, me callo sin remedio. Y de los
nacionales, con leves excepciones, me avergüenzo.
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V. MONDELO / C. RUBIO / Barcelona 
Martin Luther King luchó contra 
la segregación y Artur Mas pelea 
a su favor, pero al presidente de 
la Generalitat no le importó ayer 
tomar como ejemplo al líder anti-
rracista. Lo hizo para pedir a la 
ciudadanía catalana que emule 
durante la Diada la manifestación 
liderada por Luther King el 28 de 
agosto de 1963. Reclama a los ca-
talanes que, de igual modo que 
en Estados Unidos se salió masi-

vamente a la calle para defender 
los derechos civiles de los afro-
americanos, en Cataluña se parti-
cipe multitudinariamente en la 
cadena humana para exigir la in-
dependencia.  

Mas animó a la población cata-
lana a superar el impacto que tu-
vo la marcha celebrada en Wa-
shington hace 50 años y demos-
trar que «un país pequeño como 
es Cataluña puede mostrarse hoy 
al mundo con manifestaciones 
muy grandes».

Dos magnates 
de Colombia y 
México invierten 
425 millones 
en el Sabadell 

Página 28

Obama cree 
«posible» evitar 
el ataque a Siria   
si la propuesta 
de desarme de 
Rusia es «real»  

MARÍA RAMÍREZ / XAVIER COLÁS  
Nueva York / Moscú 

Una vez más, Obama reculó 
ayer y se mostró dispuesto a una 
posible negociación para frenar 
el ataque a Siria. Rusia propuso 
que el régimen de Asad someta 
su arsenal químico al control in-
ternacional. Obama dijo que la 
paz es «posible» si la propuesta 
es «real». 

Los rebeldes se 
pertrechan con 
máscaras antigás 
de ‘tetrabriks’

Mas se jacta de que superará 
a Luther King con su cadena 
Presume de que «en un país más pequeño» reunirá a «muchos más» de 
los que participaron en la marcha del ‘I have a dream’ en Washington

Sigue en página 20

Sigue en página 10 
Editorial en página 3 El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una inauguración, ayer, en el centro de Barcelona. / SANTI COGOLLUDO

! Hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir (Honoré de Balzac) !

Las palabras de Mohanned Zu-
heir generaron un gran silencio 
en la pequeña habitación. El doc-
tor intentó mitigar el impacto de 
su explicación. «Sí, es cierto, 
muere todo el mundo en un ra-
dio de 300 metros pero eso no 
significa toda la ciudad. Sólo una 
calle», dijo. 

JAVIER ESPINOSA 
Deir Ezzor (Siria) 

Enviado especial

Sigue en página 22

 Madrid 
«Ha llegado la hora de remover las 
aguas demasiado quietas de la vida 
interna de los partidos». Con este 
llamamiento protagonizado desde 
la red social Twitter, Esperanza 
Aguirre daba su aldabonazo ayer 

en el seno del PP, al que reclamaba 
listas abiertas y elecciones prima-
rias. «El partido que antes dé pasos 
para democratizarse por dentro y 
acercar a políticos y ciudadanos 
afrontará con ventaja las próximas 
elecciones», advertía el mismo día 

en que la alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella, perdía sus opciones como 
futura candidata tras no lograr la 
capital la sede olímpica. A la espera 
de acontecimientos, el partido cree 
que la esposa de José María Aznar 
no repetirá.

Aguirre pide primarias y el PP 
cree que Botella no repetirá 
La líder del PP de Madrid: «Llegó la hora de remover las 
aguas quietas» / El partido no da ya opciones a la alcaldesa 

Página 4

Cataluña, esa 
triple frustración 
Por ENRIC GONZÁLEZ 
 Página 12

Nadal sostiene a España en el Olimpo de la gloria 
Gana su segundo US Open ante Djokovic en una espectacular final (6-2, 3-6, 6-4 y 6-1)  / Páginas 36 a 38

ELPMUNDO
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OPINIÓN 

DESPUÉS DE algunos días en los que ha enseñado 
su lado dialogante mostrándose dispuesto a apla-
zar el referéndum independentista, Artur Mas ca-
lentó ayer la Diada con una digresión histórica de 
las que tanto le gustan. La reciente celebración del 
50 aniversario de la marcha de la población negra 
sobre Washington, en la que Martin Luther King 
pronunció su famoso I have a dream, ha servido de 
fuente de inspiración al presidente de la Generali-
tat. Mas presumió de que la cadena humana con-
vocada para mañana en Cataluña superará en asis-
tentes a los 200.000 que participaron en la marcha 
en favor de los derechos civiles, bajo el liderazgo 
de Luther King. A pesar, añadió, de que Cataluña 
es un «país más pequeño» que Estados Unidos. 
Según el líder de CiU, la cadena de la Vía Catalana, 

plato fuerte de la Diada, también será en defensa de 
la libertad, como lo fue la marcha de Washington. 

 Dejando al margen su falta de pudor intelec-
tual, hay que subrayar que la iniciativa que enca-
beza Mas en Cataluña representa exactamente 
todo lo contrario de la que lideró Luther King. Po-
dría decirse que resulta incluso insultante para un 
movimiento que está entre lo mejor de la Historia 
de los seres humanos. Lo que el líder negro defen-
día eran los derechos individuales y la igualdad 
de oportunidades. La cadena humana impulsada 
por Artur Mas –unos días con disimulo y otros sin 
él– considera a las personas no como individuos, 
sino como simples eslabones de su nacionalismo 
identitario tramposo y excluyente. King combatió 
la segregación y ello le costó la vida. Mas y la Vía 
Catalana quieren segregarse del resto de España 
y segregar a todos aquellos que no comulguen 
con la independencia de Cataluña.  

A los nacionalistas e independentistas les gus-
tan este tipo de demostraciones de fuerza en las 
que la individualidad se diluye en un mosaico o 
una bandera, como ha sucedido en el Nou Camp. 

Hay que reiterar una vez más que este tipo de re-
presentaciones icónicas son más propias –y hay 
bastantes ejemplos– de los regímenes totalitarios 
que de las democracias.  

Finalmente, lo que Luther King defendía eran 
los derechos democráticos de las personas frente 
a los poderosos. Y lo que encabeza Artur Mas es 
un movimiento liderado por los poderes políticos, 
culturales y mediáticos que controlan la sociedad 
catalana, o más bien la encadenan, para utilizar 
una expresión a tono con lo que mañana será sin 
duda un gran acontecimiento publicitado con 
gran despliegue por todos los medios de comuni-
cación públicos y también por los privados archi-
subvencionados en Cataluña. 

Artur Mas ha querido con esta equiparación tan 
épica –y en la que se demuestra que la raya que separa 
lo sublime de lo grotesco es muy fina– congraciarse 
con sus socios. ERC está molesta por su encuentro se-
creto en La Moncloa al que siguió su anuncio de que 
no convocará la consulta si no es con permiso del Go-
bierno. Mariano Rajoy haría bien en no fiarse mucho 
de una moderación que va por días.

Lo contrario a 
romper cadenas 
es organizarlas

Previsiones optimistas de Funcas y Morgan

Los inversores sí creen 
en la salida de la crisis  
YA NO es sólo el optimismo oficial del Gobierno sobre 
el inicio de la recuperación. Ayer, Funcas, uno de los 
servicios de estudios más prestigiosos del país, afirmó 
que este trimestre ya crecerá la economía y que en 
2014, el PIB aumentará un 1%, frente al 0,5% que 
prevé el Gobierno. Horas después, el banco de inver-
sión Morgan Stanley publicaba un extenso, y positivo, 
informe sobre nuestra economía que titulaba «La 
nueva España» con frases como que el país «se está di-
ferenciando del resto de la periferia», incluida Italia, o 
que sus bancos tienen un  nivel de capitalización «ra-
zonable». Y ayer también vimos una demostración de 
estas aseveraciones: dos grandes fortunas latinoame-
ricanas invirtieron casi 700 millones en uno de los 
grandes bancos españoles, el Sabadell.

Aguayo y Ávila, fuera del nuevo Gobierno

Díaz se distancia de la 
corrupción en su Junta  
SUSANA DÍAZ ha diseñado un Gobierno para Anda-
lucía con tres características. En primer lugar, se ha 
distanciado de los casos de corrupción con la salida 
de Carmen Martínez Aguayo  –tocada por los ERE – y 
de Antonio Ávila  –relacionado con el escándalo de In-
vercaria–. Después, fiel a su propia 
trayectoria, ha escogido como con-
sejeros a miembros del aparato del 
partido, cuidando a la vez el poder 
territorial. En tercer lugar, ha man-
tenido sin cambios ni en compe-
tencias ni en nombres la cuota de 
IU. El reto de Díaz es reducir el re-
traso andaluz respecto a otras comunidades. Veremos 
si lo logra con este equipo sin figuras.

Siria dice que entregaría sus armas químicas

El plan de Rusia puede 
salvar la cara a Obama
DAMASCO Y Moscú han movido ficha, aportando  
una posible e inesperada salida a la crisis. El ministro 
sirio de Exteriores dio ayer la bienvenida a la pro-
puesta de Rusia de que el régimen de Bashar Asad 
ponga bajo control internacional sus arsenales quími-
cos para eludir un ataque de EEUU. Barack Obama ca-
lificó de «posible» evitar la operación militar si el de-
sarme de Damasco es «real». El presidente estadouni-
dense tiene en contra a la opinión pública de su país y 
está embarcado ahora en la compleja tarea de conven-
cer al Congreso para que apoye la operación. La ini-
ciativa del Kremlin –supervisada por la Naciones Uni-
das– podría salvarle la cara y evitar la acción militar, 
aunque eso le restaría credibilidad y prestigio como lí-
der internacional.  

RICARDO

GRUPO UNIDAD EDITORIAL

ELPMUNDO
DIRECTOR: 
PEDRO J. RAMÍREZ.

PRESIDENTE: 
ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO. 
VICEPRESIDENTES: Alejandro de Vicente, Giampaolo Zambeletti. 
DIRECTORA GENERAL: Eva Fernández. 
DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Jesús Zaballa. 
DIRECTORA PUBLICIDAD: Carmen Nieto 
EDITA: Unidad Editorial Información General.  S. L. U.

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, 
Balbino Fraga y Juan González.

VICEDIRECTORES: Casimiro García-Abadillo,  
Miguel Ángel Mellado.  

DIRECTORES ADJUNTOS: Iñaki Gil (Información),  
Juan Carlos Laviana (Orbyt), John Müller. 
ADJUNTOS AL DIRECTOR: Victoria Prego, Eduardo Inda.  
SECRETARIO GENERAL DE LA REDACCIÓN:  
Aurelio Fernández.  

DIRECTOR DE ARTE: Carmelo G. Caderot.  

DIRECTOR ELMUNDO.ES: Fernando Baeta.  

DIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN: Julio Miravalls.  

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL: Jorge de Esteban. 

LA TRONERA

Enseñanza libre
WERT Y NO VER es un sabelotodo rancio, que se cree auto-
rizado a decidir quién estudia y quién no: «Los que no ten-
gan un 6,5, mejor que dejen de estudiar». (Ahora nos ha he-
cho la rebaja de un punto. Gracias. La divina providencia es 
un libertinaje a su lado.) A ver si salimos de este trance eco-
nómico y hablamos de otras cosas: la I+D+i, por ejemplo. Y 
toda su infinita cola de estudiantes de cualquier altura. Wert 
y no ver es de los que fundan universidades a porrillo, des-
deñando otros conocimientos tan imprescindibles como los 
de ellas. Qué daño hacen los aristócratas intelectuales: ne-
cesitan interesarles a quienes desprecian, pero continúan ig-
norándolos por debajo del 5,5. Los que nacemos cultos ¿es-
tamos, señor Wert y no ver, autorizados a despreciar a los 
otros? Yo, que adoro la formación profesional, para la que 
no estoy dotado en absoluto, atacaré siempre la estúpida su-
perproducción de universidades, que tanto ilusionó –supon-
go– a Wert y no ver (aunque también –supongo– le parece-
ría demasiado para los de formación profesional). Fue una 
escuela de estas, antes que un instituto o universidad o tea-
tro o plaza lo que llevó mi nombre. Y lo agradecí más que el 
resto.  

ANTONIO GALA/
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Junio de 2012:
España pide el
rescate de la banca

Verano de 2013: nueva crisis política en
Italia por la condena de Berlusconi

PRIMA DE RIESGO

Marzo 2012: la prima española rebasa a la
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ESPAÑA VUELVE A FINANCIARSE MÁS BARATO QUE ITALIA

 E. URREIZTIETA / E. INDA / Madrid 
El juez instructor del caso Urdan-
garin, José Castro, y el fiscal anti-
corrupción Pedro Horrach son víc-
timas de «seguimientos» continua-
dos desde hace meses, según les 
han advertido altas instancias po-
liciales. Fruto de este marcaje son 
las fotografías publicadas ayer en 
las que se observa una cita de 20 

minutos entre el magistrado y la 
letrada de la acusación Virginia 
López-Negrete, dejando entrever 
la existencia de una relación ínti-
ma entre ambos. 

La aparición de estas imágenes 
llega una semana después de que 
se pidiera que se aparte a Castro de 
la instrucción y cuando aún está 
pendiente de dilucidar si se imputa 

o no a la Infanta por blanqueo. 
La presión sobre Castro y Ho-

rrach no queda ahí. Al juez le han 
pinchado las ruedas del coche, le 
han sellado con silicona las cerra-
duras de su casa y le han inunda-
do de excrementos la puerta. El 
fiscal, por su parte, ha recibido dos 
anónimos con amenazas contra él 
y su mujer.

Alaya actúa contra la cabeza 
del régimen socialista andaluz 
Da acceso al procedimiento de los ERE a Chaves, Griñán y cinco ex 
consejeros «en calidad de imputados» antes de elevar la causa al Supremo

Las agendas 
de Bárcenas 
y Lapuerta 
también han 
desaparecido

‘La burguesía  
de Cataluña  
era esclavista’

La juez Alaya, ayer en Sevilla, y Manuel Chaves en el Congreso de los Diputados. / CONCHITINA / BERNARDO DÍAZ

SEBASTIÁN TORRES 
ANTONIO SALVADOR / Sevilla 

Se disponía Susana Díaz a procla-
mar la llegada de un nuevo tiempo a 
Andalucía cuando las siluetas del pa-
sado se proyectaron de repente en el 
salón de los Espejos del Palacio de 
San Telmo. La presidenta emprendía 
los tres pasos que la separaban del 
atril, tras la toma de posesión de su 
Gobierno, a la vez que el viejo régi-
men andaluz iniciaba el camino al 
banquillo. La juez Mercedes Alaya 
firmó y notificó ayer el auto por el 
que encausa en el caso ERE a la cú-
pula de la Junta de Andalucía en la 
última década.

Cuando el 27 de diciembre de 2010, 
dentro de las investigaciones perio-
dísticas sobre el escándalo Mercase-
villa, EL MUNDO descubrió que el 
Gobierno andaluz había estado pa-
gando prejubilaciones de manera ile-
gal durante una década, acababa de 
destapar el mayor caso de corrup-
ción de la Historia de la Administra-
ción española.

Sigue en página 14

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

Sigue en página 12

!  La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie (Montesquieu) !

Juego sucio contra Castro 
La Policía avisó al juez y al fiscal del ‘caso Urdangarin’ de que eran 
objeto de «seguimientos» / A Castro le han pinchado las ruedas y 
sembrado de excrementos su puerta / Horrach ha recibido amenazas 

Z Las secretarias de los 
ex tesoreros del PP 
declaran al juez que se 
deshicieron de ellas 
porque ya no eran útiles 

Z La asistente de Luis 
Bárcenas dijo hace un 
mes a su mujer que 
«estaban en el partido» 

Z Los auditores internos 
reconocen que no había 
control de las donaciones  
y que, en algunas, no se 
apuntó cómo se entregó 
el dinero     

Z El PP borró uno de 
los discos duros de 
Bárcenas días después 
de que ingresara en 
prisión Página 16

El Movimiento 
Panafricano denuncia  
el oportunismo de Mas 
al equiparar el 
independentismo con  
la lucha de Luther King 
por los derechos civiles    
 Página 19

EL MUNDO y la 
caída del régimen 
Por FRANCISCO ROSELL 
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LA JUEZ Alaya que instruye el fraude de los ERE dictó 
ayer un auto en el que «comunica» la existencia del 
procedimiento «en calidad de imputados» a los ex pre-
sidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio 
Griñán, y a cinco ex consejeros socialistas del Go-
bierno andaluz. La instructora apunta que todos ellos 
pueden ser responsables del «uso ilícito de fondos pú-
blicos a través de la utilización palmariamente irregu-
lar de transferencias de financiación». Con ello, los se-
ñalados pueden personarse en la causa, participar en 
la instrucción y ejercer su derecho de defensa. El auto 
ha dado lugar a una controversia jurídica porque, en 
efecto, deja a Chaves, Griñán y los ex consejeros en 
una situación procesal equívoca que ha permitido al 
PSOE acusar a la juez de llevar a cabo una «imputa-
ción mediática» sin fundamentación jurídica. Lo cual 

no se ajusta a la realidad. Es cierto que la juez deja a 
todos ellos en una situación procesal poco clara –pre-
imputados podríamos decir si existiera la palabra– y 
que la Fiscalía ha anunciado que examinará el escrito 
para un hipotético recurso. Pero el auto está fundado 
jurídicamente, aunque sea cuestionable desde el punto 
de vista de la protección que la Constitución otorga a 
los aforados. El artículo 118 bis de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal permitiría a la juez tomar esta deci-
sión con el fin de evitar la indefensión de los cargos 
públicos aforados que aparezcan durante una investi-
gación. Muchas veces diputados y senadores se han 
quejado de que sólo adquieren conocimiento de los 
procedimientos que les afectan a través del suplicato-
rio o los medios de comunicación, según recoge la ex-
posición de motivos del citado precepto legal. 

Del contenido del auto de la juez cabe deducir que 
«apurará» la investigación, como le pidió la Audien-
cia de Sevilla y que en su momento elevará un escrito 
motivado al Supremo –tribunal competente para ac-
tuar contra los aforados Chaves y Griñán– solicitando 
la imputación de los máximos responsables del PSOE 
y el Gobierno andaluz durante los últimos 20 años. 

Los socialistas acusaron ayer lo que, en efecto, es 
todo un mazazo ya que Griñán es el presidente del par-
tido y Chaves era su antecesor. Rajoy puede aprove-
char esta circunstancia para replicar hoy a Rubalcaba 
en el Congreso cuando le pregunte por Luis Bárcenas 
en la primera sesión de control después del verano. 

Pero cada uno debe responder de su propia corrup-
ción. Y lo cierto es que el fraude de los ERE no es un 
caso aislado que afecte a cuatro golfos que se colaron 
en el partido de rondón. Andalucía es la única comuni-
dad española en la que no ha habido alternancia de 
Gobierno desde la llegada de la democracia. El poder 
casi absoluto del que han gozado los socialistas ha de-
rivado en un auténtico régimen en el que ha anidado 
la corrupción, desde Juan Guerra a Invercaria, pa-
sando por los hijos de Chaves y los ERE. Éste es el ré-
gimen que puede llegar a sentarse en el banquillo y 
que, en todo caso, ya ha sido señalado por la juez como 
responsable del fraude de los ERE. Sea cual sea el re-
corrido procesal de la causa contra Chaves y Griñán, 
el Gobierno de Susana Díaz tiene un grave problema 
nada más nacer.  Ella es heredera de un sistema y su 
reto es cambiarlo de arriba a abajo.

Un sistema de 
corrupción 
cercado por la juez
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LA TRONERA

«I have a dream»
ESCRIBIR cartitas ¡a un presidente como Rajoy! y convo-
car o aplazar y casi reconocer referendos independentis-
tas son procedimientos poco recomendables para un fin 
bastante confuso. Si yo fuese catalán, celebraría la Diada 
con una fiesta interminable. Pero apartaría de ella a al-
guien que puede cargársela mañana mismo. Estoy ha-
blando de Artur Mas, de sus aplazamientos, de sus des-
mesuradas y tornadizas aspiraciones personales: sólo re-
flejan –y mal– a opinantes ajenos a los moderados y a los 
empresarios, es decir, a lo más abundante en esa tierra 
catalana, tan próxima, tan querida, tan nuestra como no-
sotros suyos. Nunca estuvimos separados salvo por la am-
bición personal de transitorios o por falsos patrioteros di-
minutos... Malos tiempos de tribulación estos como para 
hacer mudanzas decisivas, sacudiéndose culpas tan re-
cientes; ni para usar inoportunamente grandes palabras, 
ni para alardear de convocatorias superiores a la del he-
roico Luther King... Felicitemos todos a Cataluña frater-
nalmente su Diada; mirémonos en ella, la inamovible, se-
cular y precisa. Que nos sirva de ejemplo a todos... Yo 
también tengo un sueño...

ANTONIO GALA/

Reproches de los africanos a Mas

¿Nuestro lugar 
será el de siempre?
«LE PIDO que haga un esfuerzo para una 
reparación por la esclavitud cometida por 
los catalanes con la misma vehemencia 
que defiende la independencia». Éste es 
el tremendo reproche que ayer dirigió a 
Artur Mas el presidente del Movimiento 
Panafricano de Cataluña, Kheraba 
Drame, ante la osadía de equiparar su de-
lirio independentista con la lucha por los 
derechos civiles de Martin Luther King. 
Drame destapa al presidente de la Gene-
ralitat al denunciar «el cinismo escanda-
loso» y se pregunta «¿cuál será nuestro lu-
gar, el de siempre?». Son palabras que se 
comentan por sí mismas.

Imágenes irrelevantes prueban que ha sido víctima de seguimientos

Urge investigar las sospechosas  
presiones sobre el juez del ‘caso Nóos’ 
HAY ELEMENTOS suficientes como para 
que el juez y el fiscal del caso Nóos pre-
senten denuncias por coacciones y ame-
nazas o al menos para que el instructor 
pida amparo al CGPJ. Ayer, un diario pró-
ximo al matrimonio Urdangarin publicó 
con escándalo imágenes de un encuentro 
de Castro con la abogada de Manos Lim-
pias alegando que «comprometen la obje-
tividad» del juez. Si ése es el rasero para 
medir la objetividad, habría que decir lo 
mismo de las múltiples reuniones infor-
males con el fiscal o de sus almuerzos con 
los abogados de Torres y el propio Urdan-
garin. Podrá ser un estilo discutible, pero 

si un juez quiere reunirse con una parte 
con fines repudiables no lo hace en una te-
rraza a la vista de todos. La cuestión no 
está en el contenido, sino en su captación 
y difusión, si consideramos que, como pu-
blicamos hoy, la Policía ha advertido a 
Castro de que ha sido seguido y el fiscal 
Horrach ha denunciado haber recibido 
anónimos amenazantes. Son asuntos tur-
bios sobre los que planean las sombras de 
las cloacas del Estado y coinciden con el 
intento de llevar el caso a Valencia. Sería 
gravísimo que se estuviera usando dinero 
público para amedrentar al juez que ins-
truye el caso de un familiar del Rey. 

Por primera vez en año y medio

La prima, mejor 
que la italiana 
POR PRIMERA vez en año y medio, la 
prima de riesgo española se situó por de-
bajo de la italiana al cerrar en 248 puntos 
frente a los 250. Se trata de una buena no-
ticia que confirma ese cambio de tenden-
cia que se aprecia en nuestra economía. 
El lunes, Morgan Stanley decía que Es-
paña ha sido el país de la periferia euro-
pea que «más ha progresado en sus refor-
mas estructurales»; a nosotros nos pare-
cen insuficientes, pero el mercado em-
pieza a valorarlas. La bajada de la prima 
de riesgo es clave para el Estado y tam-
bién para las empresas al abaratar sus 
costes de financiación. 

Impreso por Ricard Gili Ferré. Prohibida su reproducción.
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Descubre más ventajas en

uaxatulado.com
902 100 868

Todavía estás a tiempo de ser
lo que quieres ser.

Estar a tu lado significa que si haces un doble grado,
tienes hasta un 92% de descuento.

MATÍAS NÉSPOLO / Barcelona 
Cazadora blanca, camisa 
arremangada, tejanos y za-
patillas. Si hay algo que de-
rrocha a conciencia Albert 
Rivera (Barcelona, 1979) es 
campechanía.  

Es media mañana en la 
Barceloneta y, antes de que 
comience el acto alternativo 
de Ciutadans, la opción a la 
cadena humana indepen-

dentista, el Catalan Way o 
como quiera llamarse, Rive-
ra desayuna sin prisas un 
prosaico café con leche. 

«Éste no es un acto a la 
contra de nadie. Sueño con 
celebrar un día una Diada de 
todos, sin ningún color, para 
enaltecer los valores civiles 
y la cohesión, no como un 
instrumento separatista», ex-
plica.

Cataluña encadenada

«Sueño con celebrar 
una Diada de todos» 
Albert Rivera, bajo tres banderas

El Poder Judicial 
sale al paso del 
montaje contra 
el juez Castro y 
pide a Interior 
que lo investigue

MARÍA PERAL / Madrid 
El Consejo General del Poder 
Judicial salió ayer en defensa 
del instructor del caso Nóos, 
José Castro, y reclamó al Mi-
nisterio de Interior que investi-
gue los seguimientos y actos 
hostiles de que está siendo ob-
jeto y que, a juicio del CGPJ, 
buscan perturbar su indepen-
dencia.

Rajoy insiste en 
que Bárcenas no 
estaba en el PP 
cuando cobraba 
21.000 EE al mes

El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y su esposa (dcha.), ayer en la cadena en El Perelló. / J. ANTONIO

Albert Rivera, ayer, en Barcelona. / MARGA CRUZ

DANIEL G. SASTRE / Barcelona 
Los independentistas catalanes sa-
lieron ayer por segunda Diada con-
secutiva a la calle de forma masiva. 
En esta ocasión respondieron al 
llamamiento de la Asamblea Na-
cional Catalana (ANC) y al del Go-
bierno catalán, que fomentó la 
convocatoria con todos los medios 
a su alcance, y organizaron una ca-
dena humana que recorrió Catalu-
ña de norte a sur, desde Francia 
hasta Castellón. 

En el acto, de inequívoco cariz se-
cesionista, participaron cientos de 
miles de personas, pese a que for-
malmente sólo tres partidos –Con-
vergència, Esquerra y la minoritaria 
CUP– lo apoyaban. La Generalitat 
utilizará la movilización para presio-
nar al Gobierno en la negociación 
que mantienen. 

MARISA CRUZ / Madrid 
El presidente Rajoy lo negó 
ayer todo. Como el pasado 1 
de agosto, insistió en que Bár-
cenas no estaba en el PP cuan-
do él llegó a La Moncloa y ello 
pese a que el ex tesorero co-
braba 21.000 euros al mes del 
partido.

Sigue en página 18

Sigue en página 16

Sigue en página 12

!  Nadie puede amar sus cadenas, aunque sean de oro puro (I. Heywood)  !

«Es terrible que el nacionalismo vuelva 
a sacar la cabeza, a imponerse, a segar 
y a obnubilar a comunidades enteras»   

«Ocurrió en Alemania uno de los 
países más civilizados del mundo y en 
buena parte de la Historia de Japón »

«Es una tara de la que es muy difícil 
librarse, si queremos civilización 
tenemos que combatirla» / Página 5

Cientos de miles en el acto de propaganda independentista fomentado por 
la Generalitat, que avisa a Rajoy: «No puede quedarse cruzado de brazos»

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

Vargas Llosa: «El nacionalismo es eso, un regreso a la tribu»

Z Una veintena de ultras 
asalta la librería de la 
Generalitat en Madrid 

Z Queman banderas de 
España y retratos de Don 
Juan Carlos en Barcelona 
al grito de ‘muera el Rey’ 
 Página 10

ado,
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SIN LA menor falta de pudor, la Generalitat que pre-
side Artur Mas puso ayer todas las instituciones catala-
nas al servicio del independentismo. Los mossos d’Es-
cuadra, TV3, los ayuntamientos gobernados por ERC y 
CiU, las autovías y el transporte público se convirtieron 
en instrumento de propaganda de un nacionalismo que 
identifica Cataluña con sus propios intereses.  
    La cadena humana que enlazaba la ribera del Ebro 
con la frontera pirenaica fue un gran acto de exalta-
ción de un nacionalismo fanático que, en perjuicio de 
los ciudadanos de esa comunidad, recurre a los méto-
dos del totalitarismo para avanzar hacia una indepen-
dencia que se sustenta en un permanente victimismo 
y en la presentación de España como una nación 
opresora. Ese fue el discurso de Carme Forcadell, pre-
sidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, que 
afirmó que la única alternativa era elegir entre «la in-

dependencia o la desaparición». No se puede ser más 
reduccionista de la condición humana. 
    Como subrayamos en nuestra portada, el naciona-
lismo encadenó a los ciudadanos catalanes a unos mi-
tos y una deriva que pueden conducir a una confronta-
ción civil si quien puede impedirlo lo permite. Francesc 
Homs, mano derecha de Artur Mas, aseguró que «Ra-
joy ya no puede seguir de brazos cruzados» tras esta 
movilización. Efectivamente, estamos totalmente de 
acuerdo por una vez con sus palabras: Rajoy no debe 
permitir que se vuelva a repetir lo que sucedió ayer en 
Cataluña, que supone un desafío a la legalidad y una 
ofensa a todos los españoles. Como tampoco puede de-
jar impunes los actos de los grupúsculos extremistas 
que quemaron la bandera española y fotos del Rey en 
Barcelona o la salvaje e intolerable agresión ultradere-
chista a la librería Blanquerna en Madrid, exponente de 
la cultura catalana, que será utilizada sin duda para en-
grosar el memorial nacionalista de agravios. 
    La bola de nieve que está creciendo en Cataluña sólo 
se puede explicar por la dejación de responsabilidades 
del Gobierno de la nación, que ni con Zapatero ni con 
Rajoy ha hecho nada para que se cumplan las senten-
cias de los tribunales ni las leyes en materia de lengua, 
educación y símbolos, conculcadas sistemáticamente 

por la Generalitat. En lugar de dar una respuesta de fir-
meza a la política de hechos consumados del indepen-
dentismo catalán, Rajoy está cometiendo el error de 
avenirse a una negociación secreta con Artur Mas, a 
seguir financiando la destrucción del Estado español y 
a mantener la ficción de que los nacionalistas son in-
terlocutores respetables con los que se puede dialogar.   
   Vargas Llosa estuvo ayer acertadísimo al recordar las 
catástrofes que ha provocado el nacionalismo en el si-
glo XX y al afirmar que la civilización se basa en supe-
rar ese tribalismo que encarna y defiende Artur Mas 
para lograr su supervivencia política. 
    Es verdad que el PP, el PSC, Ciutadans y Unió no se 
sumaron ayer a esta cadena humana y que hay que re-
lativizar su representatividad en el conjunto de la po-
blación de Cataluña. Pero sería un error minusvalorar 
la magnitud de un desafío que está creciendo en esa co-
munidad contra el Estado con los medios del Estado y 
que exige firmeza para acabar con la impunidad con la 
que actúan Artur Mas y sus cómplices separatistas. 
    Ojalá llegáramos a ser testigos algún día de «una 
Diada para todos», como propone Albert Rivera, lo 
que conecta con el espíritu de Luther King, que repre-
senta lo contrario de lo que hicieron ayer quienes par-
ticiparon en este acto independentista.

En efecto: «Rajoy 
no puede seguir de 
brazos cruzados»

Rajoy mantiene su versión en el Congreso

Bárcenas sí estaba en el 
partido ‘como empresa’
MARIANO RAJOY reiteró ayer en el Congreso su pos-
tura sobre Bárcenas: «no estaba en el partido» cuando 
él fue elegido presidente del Gobierno. Rajoy se basa 
en que el ex tesorero ya no era senador ni tampoco mi-
litante del PP. Pero no dice que al menos hasta finales 
de 2012 el partido le estuvo pagando una nómina de 
21.000 euros mensuales, como descubrió este perió-
dico. Podemos tomar la palabra a Sáenz de Santama-
ría, cuando afirmó tras un Consejo de Ministros que el 
Gobierno «no valora las decisiones de los partidos 
como empresas». Si el PP mantuvo un contrato laboral 
con Bárcenas mientras Rajoy estaba en la Presidencia 
del Gobierno, como está demostrado, el ex tesorero sí 
estaba en el PP «como empresa» aunque en aquel mo-
mento ya no contara en las listas de afiliados.

Una gran gotera retrasa dos horas la sesión

El Congreso inaugura 
una reforma chapucera
EN MADRID llevaba semanas sin llover, pero el destino 
ha querido que lo hiciera en el primer pleno del curso, 
con una sesión de control al Gobierno protagonizada 
por Rajoy y Rubalcaba y cuando se inauguraba la re-
forma del edificio que ha dado lus-
tre a algunas de las zonas más his-
tóricas. Lustre y agua. Porque la llu-
via causó una tremenda gotera en el 
hemiciclo que obligó a retrasar dos 
horas la sesión. Dragados subsanó 
el grave desperfecto, pero quedará 
como otro ejemplo de la chapuza 
nacional. Y para colmo, una delega-
ción de diputados japoneses se encontraba en el Con-
greso en pleno desaguisado. Ya lo saben en Tokio. 

Pide a Interior que investigue los seguimientos

El CGPJ acierta de pleno 
al amparar a Castro
EL PODER Judicial salió ayer en apoyo del instructor 
del caso Nóos, después de que se publicaran fotos to-
madas desde distintos ángulos del magistrado reunido 
con una abogada de la acusación, atribuyéndoles una 
relación de «intimidad». El CGPJ también decidió soli-
citar al Ministerio de Interior que lleve a cabo las in-
vestigaciones que crea oportunas para evitar lo que 
considera una «injerencia» destinada sin duda a pertu-
bar la independencia del juez. El Consejo acierta de 
pleno al defender a Castro, y ha reaccionado con ex-
trema celeridad, antes incluso de que pidiera amparo 
o presentara una denuncia por coacciones y amena-
zas. El pronunciamiento del órgano de gobierno de los 
jueces deja en evidencia a quienes intentan, con este 
montaje, atacar la integridad profesional de Castro.
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LA TRONERA

Fines de temporada
EN UNA corrida, los toros, al principio, deslumbrados por el 
sol y los trajes de luces, vacilan y, si tienen cuajo, se arrancan 
contra quien los provoca. Luego son heridos por picadores a 
caballo y banderilleros a pie. Por fin, el matador se queda a so-
las con el toro, en un diálogo mortal. Es cierto que el hombre 
juega con una inteligencia y una habilidad superiores; pero la 
fiera tiene armas también e instintos... Hay una lucha y un ries-
go equilibrados. La inteligencia humana es útil y explicable, 
pero con excepciones: porque el toro no es tonto. Siendo yo ni-
ño, en un almuerzo de jueves en casa de mis padres, Manole-
te me dijo que, en la corrida, eran atroces la hora, el calor, el 
riesgo, el traje de luces, el orden de la lidia, las embestidas ines-
peradas... Pero lo peor, el griterío de los tendidos, que nunca 
viene a cuento ni es comprensible... Lo decía con una cara tam-
bién inexpresiva que empezó a sonreír. O sea, cualquier vida 
parece una corrida. En ella es forzoso estar bien despierto, con-
centrado, dando facilidad a lo difícil, mirando como amigo al 
enemigo, invitándolo al juego... Y acabando con él de un gran 
estoconazo... Aquella temporada murió en Linares. Un par de 
buenos amigos impidieron entrar en la enfermería a la mujer 
con que pensaba casarse in articulo mortis. 
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Botella anuncia que Madrid no  
optará a ser olímpica en 2024 / Pág. 59

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA 
MARISA CRUZ / Madrid 

El Gobierno asiste con preocupación 
a la deriva del soberanismo y ve con 
profundo escepticismo la posibilidad 
de que pueda haber finalmente un 
acuerdo entre Mas y Rajoy. Sin em-
bargo, en sus filas hay también quien 
cree que ahora se impone una acti-
tud más flexible, que busque la vía 
para anclar Cataluña a España me-
diante una revisión del reparto de 
competencias y del sistema de finan-
ciación. Es el caso del ministro de 
Exteriores, José Manuel García-Mar-
gallo, que ayer calificó de «éxito» la 
Diada, y coincidió con el líder del 
PSOE en que es necesario «escu-
char» las demandas de los catalanes. 

Margallo vino a explicar los ar-
gumentos que esbozó el martes en 
los pasillos del Senado. Él contem-
pla con «tristeza» los deseos inde-
pendentistas. Es más, cree que de 
llevarse a cabo serían una «ampu-
tación extremadamente dolorosa» 
que sólo conduciría a Cataluña a 
«vivir mucho peor», y apuesta por 
«convencer» de ello a unos ciuda-
danos que sienten desafección ha-
cia el Estado por razones lingüísti-
cas y porque se sienten maltratados 
en los terrenos de la financiación y 
las infraestructuras. Pide pues re-
formas, aunque sin cambiar la 
Constitución.

ETA supedita 
el sellado de 
sus arsenales 
a que haya una 
verificación 
internacional

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid 
ETA ha vuelto a establecer con-
tacto con los verificadores inter-
nacionales y ha urdido un plan 
para intentar involucrar al Go-
bierno: tiene pensado anunciar 
su «disposición» a «sellar» todos 
sus depósitos de armas y «empo-
derar» al Grupo de Verificación 
internacional para ser el testigo y 
el garante.

CARMEN TORRES / Sevilla 
La juez Alaya está investigando 
si el PSOE de Sevilla se financió 
ilegalmente a través de facturas 
falsas o de una empresa fantas-
ma dentro de la operación Ma-
deja tras la confesión de un im-
putado.

Alaya investiga 
si el PSOE de 
Sevilla empleó 
facturas falsas 
para financiarse

E. INDA / E. URREIZTIETA / Madrid 
Un e-mail de Torres demuestra que 
la Infanta estaba al tanto de todo 
en Aizoon, SL familiar desde la que 
se cometieron presuntos delitos fis-

cales. Su contable, Marco Tejeiro, 
admite que Doña Cristina recibía 
los extractos de la Visa de Aizoon 
con la que se abonaban gastos del 
palacete.

Rubalcaba y Margallo piden 
reformas a favor de Cataluña 
El líder del PSOE reclama a Rajoy que «no minimice» la cadena y plantea una 
reforma de la Constitución para «salvar la convivencia» / El ministro tilda de 
«éxito» la Diada y propone modificar las «competencias y la financiación»

La Infanta recibía los 
extractos bancarios 
de la Visa de Aizoon 
El contable de Nóos pidió al BBVA que 
ocultase su nombre al surgir la polémica

Sigue en página 8

Sigue en página 12

Sigue en página 14

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

Llega ‘La gran 
familia española’

METRÓPOLI

¿Se acabó la 
belleza en el arte?

EL CULTURAL

!  La división lo aniquila todo (Louis-Philippe de Ségur)  !

EL ‘PRESIDENT’ EN LA SOMBRA. La silueta que se distingue es la del líder político más reforzado tras la de-
mostración del independentismo catalán en la Diada. Oriol Junqueras presionó ayer a Artur Mas al advertir que Esque-
rra «hará todo lo posible» por que la consulta se celebre en 2014. Así habla el ‘president’ en la sombra.

ANTONIO MORENO

 Página 5

Twitter comunica en un tuit que da 
el primer paso para salir a Bolsa / Pág. 36
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3EL MUNDO. VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

OPINIÓN 

LA RESACA de la cadena independentista de la Vía 
Catalana impactó ayer de lleno en la política española. 
Rubalcaba pidió al Gobierno que escuche a «esos ciu-
dadanos» y que «no minimice» la situación de Cata-
luña. El líder de la oposición propuso una reforma de 
la Constitución y acusó a Rajoy de «indolencia» ante la 
cuestión catalana. Sorprendentemente, el secretario 
general del PSOE encontró un aliado en el ministro de 
Exteriores, García Margallo, quien calificó la cadena 
humana como «un éxito de convocatoria, organiza-
ción, logística y comunicación», y consideró necesario 
abrir un diálogo para «reformar las competencias y la 
financiación». Este discurso choca con la línea oficial 
del Gobierno y del PP, marcada por la vicepresidenta. 
Sáenz de Santamaría señaló que el Gobierno tiene la 
obligación de escuchar a las «mayorías silenciosas» 

que se quedan en sus casas, en referencia a los catala-
nes que no participaron en la cadena de la Diada.  

Aunque no es la primera vez que Margallo se com-
porta como un verso suelto dentro del Gobierno, es 
muy relevante –y un grave error– que precisamente el 
ministro de Exteriores contribuya a dar alas al nacio-
nalismo y al independentismo. Porque eso es lo que ha 
hecho al reaccionar a la Diada en esos términos. No 
resulta extraño en el caso de Rubalcaba, teniendo en 
cuenta la actitud equívoca y errática del PSOE en todo 
lo que se refiere a la unidad de España. Somos los pri-
meros en pedir que se reforme la Constitución pero 
para fortalecer al Estado y no para debilitarlo. 

Pero lo sorprendente es que un ministro del Go-
bierno del PP entre también en esa deriva. Lo que 
cualquiera hubiera esperado es que al día siguiente 
del penúltimo desafío independentista, el Ejecutivo 
exigiera el respeto de las leyes, garantizara la pro-
tección de los derechos de quienes no se manifesta-
ron y denunciara la utilización de los recursos pú-
blicos de una Comunidad Autónoma para combatir 
al Estado. Lejos de todo ello, el ministro ha elogiado 
el éxito de la convocatoria y propone modificar las 

leyes para dar más competencias y una financiación 
privilegiada a Cataluña. Que es tanto como dar la 
razón a los manifestantes respecto a los agravios 
que dicen sufrir por parte del resto de España. Esta 
multiplicidad de voces dentro del Gobierno es una 
consecuencia de la falta de un discurso político arti-
culado que sirva de contrapunto a la deriva indepen-
dentista del nacionalismo catalán, en manos de ERC. 
El perfil bajo que Mariano Rajoy ha impuesto ante el 
mayor reto para la estabilidad nacional desde la 
Transición tiene estos efectos. 

El error es aún más palmario porque permite a Ar-
tur Mas camuflar el auténtico callejón sin salida en el 
que se encuentra. Los manifestantes de la Vía Cata-
lana salieron a las calles para exigir al presidente de la 
Generalitat que se dé prisa en convocar la consulta 
para 2014, de acuerdo con el pacto firmado por ERC, 
partido que controla la Asamblea Nacional convo-
cante. Mas pretende aplazar la consulta si no convence 
a Rajoy de que la permita –cosa inverosímil– pero ni 
sus aliados ni los manifestantes le dejarán. Cuando se 
saca de la jaula a un tigre lo normal es que te devore 
antes de que puedas volver a encerrarlo.

Es un error dar 
alas a quienes 
desafían al Estado

Sucesos violentos en Madrid y Barcelona

Dos delitos que hay    
que perseguir y castigar
HAY QUE congratularse de la detención de 12 de los 
participantes en las agresiones del centro cultural 
Blanquerna durante la celebración de la Diada en Ma-
drid. Y también de que la Fiscalía abra una investiga-
ción sobre la quema de la bandera y del retrato del Rey 
en Barcelona ese mismo día. Esperemos que los auto-
res sean detenidos cuanto antes. La primera acción 
puede ser considerada como un delito de allanamiento 
de establecimiento público, castigado con pena de pri-
sión de entre seis meses y tres años. Y en el suceso de 
Barcelona puede existir un delito de injurias a los sím-
bolos del Estado que el Código Penal castiga con multa 
de siete a 12 meses. Es cierto que en Blanquerna hubo 
violencia física mientras que la de Barcelona fue sim-
bólica, pero ninguna democracia tolera esos ultrajes. 

Botella renuncia a los Juegos de 2024

Madrid se retira, pero   
no hacía falta decirlo ya
CON LA HERIDA todavía abierta, la alcaldesa de Ma-
drid anunció ayer que la capital no se va a presentar 
para organizar los Juegos Olímpicos de 2024. Es una 
decisión sensata porque después de tres derrotas, otra 
candidatura supondría empezar un proyecto nuevo en 
el que no valdría casi nada del tra-
bajo realizado. Además, Madrid 
tendría escasas posibilidades de 
ganar si, como parece, se presen-
tan París, Roma o Berlín. Pero Bo-
tella no ha estado acertada al anun-
ciarlo con tanta antelación, entre 
otras razones porque nadie sabe 
qué equipo dirigirá el Ayuntamiento dentro de dos 
años, cuando haya que tomar la decisión final.

La banda dice estar dispuesta a ‘sellar’ zulos

Un nuevo señuelo de ETA 
que no se debe aceptar  
DE NUEVO, ETA aparenta dar un paso para quedarse 
luego en el mismo sitio. Hoy publicamos que la orga-
nización terrorista está dispuesta a «sellar» sus zulos 
siempre que el Gobierno acepte que el Grupo de Me-
diación Internacional sea el testigo y el garante de 
esta operación. ETA trata así de que el Ejecutivo reco-
nozca a los mediadores como verificadores del pro-
ceso. Con este reconocimiento el Gobierno estaría 
aceptando una intermediación de quien no representa 
a nada ni a nadie, lo que en la práctica sería una clau-
dicación ante la banda. Se trata, pues, de un nuevo se-
ñuelo que el Gobierno no debe admitir. El final de ETA 
sólo tiene un camino: su disolución y la entrega de las 
armas. Mientras no de señales de querer hacerlo no 
hay acercamiento posible.
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LA TRONERA

¿Vocación política?
NO SÉ si la política (en el sentido primigenio de gobierno de 
la polis) es vocacional, o los que dicen tenerla aspiran a algo 
muy distinto. Cuando estudié Ciencias Políticas, dudé aún. 
Después pensé que sí lo era, pero muy escasamente reparti-
da, y en general mezclada con un deseo de poder. Pericles, por 
ejemplo, dudo que fuese llamado a ella; quizá menos que As-
pasia. En todo caso, no consideró gratis su ejercicio. Aunque, 
visto lo que hoy se ofrece, no creo que engañe a nadie. Si con 
ella se persigue un simple cumplimiento de personales ambi-
ciones, no hablemos de vocación. Sólo si se dirige a la exalta-
ción y el cumplimiento de un pueblo, según su geografía, su 
historia, su peculiar llamada, será una vocación auténtica. La 
política es, ante todo, renuncia a lo más personal en función 
de lo colectivo. El que busque con ella el poder, la riqueza, la 
admiración ajena, no es político auténtico. Si no está dispues-
to a la renuncia más costosa –la de sí mismo– no será el me-
jor. Si se propone la exaltación propia es sólo un egoísta. Si el 
enriquecimiento en cualquier dirección, peor aún. Si busca la 
autoexaltación, tropezará y caerá. La verdadera política con-
siste en renunciar en favor de los gobernados. El trinconeo 
que hoy vemos es la antipolítica en estricto sentido. 
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Descubre más ventajas en

uaxatulado.com
902 100 868

Todavía estás a tiempo de ser
lo que quieres ser.

Estar a tu lado es que pagues hasta
un 20% menos en nuestra residencia.

González ya tiene 
su finca de caza 
‘El Penitencial’, en Extremadura,  
le ha costado un millón / LOC

Las propuestas 
‘made in Spain’ 
Nuevos diseñadores y webs 
para ir de ‘shopping’ / YO DONA

El ‘otro hombre’ de 
Elvira Fernández 
Jaime Miguel de los Santos es la 
sombra de la esposa de Rajoy / LOC

MARISA CRUZ / Madrid 
El balón de oxígeno que creyó per-
cibir la Generalitat el 29 de agosto 
cuando Mas y Rajoy se reunieron 
en Moncloa, se desinfló ayer en 
unos minutos y desaparecerá este 
fin de semana cuando Barcelona 
acuse recibo de la carta que el pre-
sidente ha preparado para respon-
der a la demanda de autorización 
de un referéndum soberanista. 

Moncloa se muestra impasible 

ante la exhibición de fuerza de la 
Diada y ante los argumentos del 
president sobre la conveniencia de 
permitir a los catalanes que ejerzan 
el derecho a decidir. La carta de 
Mariano Rajoy les ofrece un no co-
mo respuesta.

El fiscal solicita 
a Alaya que dé 
detalles sobre 
las pruebas que 
incriminan a 
Chaves y Griñán

Se dispara la 
deuda pública  
y el Gobierno 
responsabiliza 
a la herencia  
de Zapatero

Valencia subasta 
la explotación de 
la Ciudad de las 
Artes hasta 2029

SEBASTIÁN TORRES 
ANTONIO SALVADOR / Sevilla 

La Fiscalía Anticorrupción re-
currió ayer ante la Audiencia de 
Sevilla el auto por el que la juez 
Mercedes Alaya actúa contra 
José Antonio Griñán y Manuel 
Chaves, para pedir que concre-
te los hechos que les imputa. 
Los fiscales no cuestionan la 
competencia de la magistrada, 
pero sí entienden que su auto 
«adolece de la motivación nece-
saria, no es ajustado a Derecho 
y debe dejarse sin efecto», por 
lo que proponen que redacte 
otro.

PABLO R. SUANZES / Madrid 
En el segundo trimestre del año, 
la deuda pública española au-
mentó un 17,16% hasta llegar a 
los 942.758 millones de euros, el 
92,2% del PIB, un porcentaje 
que no se veía desde principios 
del siglo XX y que es superior 
ya al objetivo fijado para el total 
de 2013. 

MARISOL HERNÁNDEZ / Valencia 
La política de búsqueda de nue-
vos ingresos que palíen el defi-
ciente estado de las cuentas va-
lencianas ha llevado a la Gene-
ralitat a dejar en manos 
privadas hasta 2029 la gestión 
de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias.

El Gobierno contesta a Mas 
que no permitirá la consulta 
Rajoy responde a la carta del ‘president’ cerrando la puerta al referéndum 
independentista / «No cabe en la Constitución», sostiene Santamaría 

Guerra civil dentro 
de la guerra civil 

Choques entre Al Qaeda y los rebeldes sirios

Sigue en página 4

Sigue en página 10

Sigue en página 8

Sigue en página 36 
Editorial en página 3

Un rebelde sirio dispara su arma, ayer, contra el Palacio de Justicia de Aleppo. / REUTERS

El chaval irrumpió en la sede de la 
Brigada Ajfad al Mustafa (Los nie-
tos del elegido) de improviso. «[El 
comandante] Abu Ahmed dice que 
tenemos que estar listos, con todas 
las armas preparadas», explicó an-
tes de volver presuroso a la calle. 

Khaldun Annaif, otro integrante de 
la misma facción, había aclarado 
minutos antes que la alerta en esta 
ocasión no tenía nada que ver con 
una ofensiva del régimen de Bashar 
Asad. «¡Fitna!», exclamó de forma 
concisa, utilizando una expresión 
que suelen usar los árabes para re-
ferirse a los enfrentamientos que se 
producen en el seno de su propia 
comunidad.  

JAVIER ESPINOSA 
Raqqa (Siria) 

Enviado especial

Z La mitad del fondo  
de liquidez autonómico  
se destina ya a pagar 
deudas de la Generalitat  
ZMargallo llama a 
consultas al embajador  
de Letonia por apoyar su 
Gobierno el referéndum   
 Página 6

!  Una voz fuerte no puede competir con una voz clara (Confucio)  !
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3EL MUNDO. SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

OPINIÓN 

EL 21 de septiembre de 2011, Rajoy y Zapatero se en-
frentaron por última vez en el Congreso. En su primera 
contrarréplica, el entonces líder de la oposición cargó 
contra el presidente: «Usted deja una herencia enve-
nenada y también unas cuantas lecciones para el fu-
turo». Le enumeró siete. La sexta fue «no se puede gas-
tar lo que no se tiene» y la séptima, «no se puede vivir 
constantemente de la herencia o de la inercia».  

Rajoy podría recibir hoy una contestación similar 
por parte de sus adversarios políticos. Porque el récord 
de la deuda pública, que en junio se situó en el 92,2% 
del PIB, no es más que la consecuencia de gastar más 
de lo que se tiene y porque el Gobierno explicó ayer 
que la causa de ese incremento –un 17% en el último 
año– es el descontrolado déficit público que dejó en 
herencia el Ejecutivo socialista. En parte tiene razón, 

como también hay que poner en descargo del Go-
bierno popular los desembolsos que han supuesto los 
planes de pago a proveedores o el FLA, dinero que se 
ha solicitado a los inversores. Con todo, el déficit pú-
blico cerró 2012 en el 6,98% del PIB, similar al de 2011. 
En junio, sólo el desfase de la Administración central 
ascendía al 3,81%, que es la previsión para todo 2013. 
En términos de deuda, el crecimiento ha sido especta-
cular: nada menos que del 70% al 92% del PIB en los 
18 meses que lleva el PP en el Gobierno. Con Zapatero, 
se situó en el 40% en 2008 y la dejó en el 70% cuando 
abandonó el poder. Aunque él fue el culpable de que el 
déficit público subiera hasta el 11,2% en 2011. 

El déficit y la deuda son las principales trabas que 
encuentra la incipiente recuperación. Así se lo hacía 
saber el jueves el BCE al Ejecutivo y así se lo recorda-
ron ayer a Luis de Guindos en el Ecofin. No hay que 
olvidar que los buenos datos sobre la evolución de la 
economía se sustentan, por un lado, en el tremendo 
ajuste que ha hecho el sector privado –cierto que ayu-
dado por algunas reformas– que ha permitido una ga-
nancia de competitividad y, por otro, en el cambio de 
percepción de los inversores: la prima de riesgo está 

sobre los 250 puntos, sí, pero no está en la mano del 
Gobierno que se mantenga en ese nivel confortable. 

Los avisos del BCE y de la Comisión van dirigidos a 
evitar cualquier complacencia del Gobierno. Porque el 
déficit en absoluto está controlado, como advierte el 
banco central, y la deuda sigue consumiendo recursos: 
no hay que olvidar que este año el Estado va a destinar 
más del 20% de sus ingresos a pagar intereses. El 
ajuste del sector público, pues, continúa siendo indis-
pensable. En la Administración central y en las auto-
nomías, cuya deuda crece de forma desmesurada. La 
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cata-
luña tienen volúmenes cercanos al 30% de su PIB.  

Las advertencias europeas llegan cuando el Go-
bierno está ultimando los Presupuestos de 2014. Serán 
los terceros de Rajoy y se ha comprobado que los ante-
riores apenas han servido para embridar algo el déficit 
a costa de incrementar la deuda. Todo porque no se ha 
decidido a aplicar la reforma del sector público que ne-
cesitaba la economía. Todavía está a tiempo para rees-
tructurar a fondo el gasto público, el único camino en 
esta situación de crisis para evitar que siga creciendo 
la deuda y se agoste la recuperación.

Déficit y deuda 
dicen que la crisis 
no ha terminado

Rajoy dirá ‘no’ por escrito a la consulta 

Mas no se merece un 
premio por su chantaje
MARIANO RAJOY responderá a la carta de Artur 
Mas en las próximas horas. El presidente dirá que 
no a la consulta independentista. «No cabe en la 
Constitución», dijo ayer la vicepresidenta. Ello ce-
rraría la puerta a la negociación que pretende el lí-
der de CiU y le obligaría a seguir con su desafío al 
Estado para ser coherente con su discurso. Pero el 
gran talón de Aquiles de los nacionalistas son las 
cuentas públicas de Cataluña, a cuya refinanciación 
de su deuda va la mitad de los fondos del FLA. Ra-
joy puede y debe negociar un nuevo sistema de fi-
nanciación con Cataluña, pero no puede consentir 
que la Generalitat siga despilfarrando el dinero en 
TV3, las embajadas y la prensa afín. Mas no se me-
rece un premio por su chantaje al Estado.

Cisma dentro del bando opositor a Asad

¿Va Siria hacia una 
trágica libanización?
EL CONFLICTO sirio se complica cada día que pasa 
ante la impotencia de EEUU y sus aliados de buscar 
una alternativa al régimen dictatorial de Asad. En los 
últimos días, ha surgido una guerra interna dentro del 
bando rebelde que aumenta la inestabilidad en ese 
país. En concreto, se han empe-
zado a producir violentos enfrenta-
mientos entre la facción moderada 
que apoya Occidente y los militan-
tes de Al Qaeda, que pretenden im-
plantar la sharia en una nueva Si-
ria de rostro islámico. Ya sucedió lo 
mismo en Líbano en los años 70 y 
80 cuando este país se convirtió en un campo de bata-
lla en el que peleaban todos contra todos.

Chaves y Griñán deben saber de qué les acusa 

El recurso del fiscal sólo 
pide que Alaya concrete
TAL Y COMO anunció, la Fiscalía ha recurrido el con-
trovertido auto de la juez Alaya en el que advertía a 
Chaves, Griñán y cinco ex consejeros de la Junta de 
que había razones para su imputación por el fraude de 
los ERE. Sin embargo, el texto del recurso no supone 
una desautorización jurídica de la resolución de la 
juez. Lo que el fiscal le pide es que informe a los «im-
putados provisionales» de cuáles son los «hechos con-
cretos que se investigan y que les pueden afectar o vin-
cular». Anticorrupción considera que el auto peca de 
falta de concreción y motivación por lo que puede 
verse afectado el «derecho de defensa» de los afora-
dos. El recurso de la Fiscalía debería servir para satis-
facer las demandas de los implicados y el PSOE, que 
se han quejado estos días de indefensión. 
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LA TRONERA

Llorar de risa
Y PENSAR que el infeliz Rajoy tuvo que dirigirse al pueblo, 
aunque sin convencerlo, desde el Senado, porque estaban te-
chando y arreglando las Cortes... Cuando vi el otro día caer 
el agua a chorros en ellas, comprendí que España tiene muy 
difícil arreglo. No me extraña, después de ver lo que vieron 
allí los visitantes japoneses, que nadie se sorprenda de que 
los juegos olímpicos se los llevaran ellos. Comprendo que no 
está el horno para bollos y que se solivianten los catalanes y 
que los andaluces anden aún trampeando con EREs y con 
erres (o aun sin ellas), porque no hay nada que dé peor es-
pina que una casa mal techada, sobre todo si ya le dan por 
buena la techumbre. Toda España está en un tris, y a punto 
de dar un tras. Entran ganas de llorar viendo lo que estamos 
viendo. No nos salva ni la paz ni la caridad. Y ya no sabe uno 
si la culpa es de esta gente que nos dirige o es que estamos 
cumpliendo un cruel sino. ¿No tendremos compostura? ¿Ni 
cambiando este Gobierno por otro que sepa, por lo menos, 
cómo se ponen a salvo los tejados? ¿Con qué cara hemos 
concurrido a los juegos olímpicos? ¿Con la de alguien senta-
do en un trono de oro? ¿No tendremos arreglo igual que las 
goteras de las Cortes?

ANTONIO GALA/

Impreso por Ricard Gili Ferré. Prohibida su reproducción.
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De “magnífico”
calificó el presi-
dente de la Gene-
ralitat, Pasqual
Maragall (65), el
texto del Estatut.
Hizo una defensa

a ultranza ante el Parlament
de las bondades del documen-
to y una acerba crítica a la es-
trategia agresiva del PP y re-
proches cruzados hacia ERC
y CiU por su tibieza. PÁG. 18

La subida de los
precios de los pro-
ductos energéticos
ha provocado que
la inflación se dis-
parara hasta el
4,2% en España

(4,6% en Catalunya). El minis-
tro de Economía, Pedro Sol-
bes (63), confía en que se haya
tocado techo, pero no será así
si no se toman mejores medi-
das de contención. PÁG. 66

El padre Tadeusz
Rydzyc (60), que
dirige la ultracon-
servadora emiso-
ra Radio María y
Trwam televisión,
está haciendo per-

der la paciencia a los obispos
polacos. El sacerdote promue-
ve una insidiosa campaña na-
cionalista, antisemita y antieu-
ropea y sus obispos le exigen
neutralidad política. PÁG. 6

El deportista bar-
celonés Jordi Font
(30) estuvo a pun-
to de lograr una
anhelada medalla
para el deporte
blanco español en

Turín. A bordo de su tabla de
snowboard disputó la carrera
final en la primera edición de
ese deporte, el boardercross,
como disciplina olímpica.
Quedó cuarto. PÁGINA 53

Ha firmado el
guión de Los tres
entierros de Mel-
quíades Estrada,
la ópera prima en
dirección del ac-
tor Tommy Lee Jo-

nes, y obtuvo el premio al me-
jor guión en el festival de Can-
nes. Guillermo Arriaga (47)
también firmó los de Amores
perros y 21 gramos. Es un sóli-
do valor en alza. PÁGINA 39

JORDI FONT
Corredor de boardercross

GUILLERMO ARRIAGA
Guionista de cine

La Última Hora. Toda la información del día que se
actualiza en tiempo real en LVD, es consultable en la
web ordenada según la hora de su publicación.
Directorio de enlaces: centenares de webs sobre nego-
cios, cultura, comunicación, brújulas, ciudadanos, de-
porte, espectáculo, futuro, gastronomía y turismo.

La Eurocámara y la
ONU, por el cierre
de Guantánamo

Internacional .................................. 3
Política ............................................. 15
Opinión ............................................ 22
Sociedad ......................................... 29
Necrológicas ................................ 34
Cultura ............................................. 39
Cartelera ........................................ 45
Deportes ......................................... 53
Anuncios clasificados ......... 62
Economía ....................................... 65

96 PÁGINAS

PASQUAL MARAGALL
Presidente de la Generalitat

Barcelona consolida
su imagen internacio-
nal gracias a sus exce-
lentes indicadores so-
ciales y económicos,
que se han visto pro-
yectados con ocasión
del congreso mundial
de telefonía móvil 1

Programación TV 8
Películas 8
Gente 13
Pasatiempos 14
Agenda 15
Tiempo 16

LA VANGUARDIA DIGITAL

INTERNACIONAL

El ministro de Asuntos Ex-
teriores francés, Philippe
Douste-Blazy, abre una cri-
sis en su gabinete, al acusar
explícitamente a Irán de es-
conder un “programa nu-
clear militar clandestino” 8

 
El caso del vicepresidente
de EE.UU., Dick Cheney,
que ha herido a un abogado
en un accidente de caza, se
ve ya en su país como la me-
táfora de alguien que dispa-
ra primero, mira después y
luego trata de disimular  13

 

POLÍTICA

El conseller de Governació,
Joan Carretero, arremete
contra los acuerdos que el
PSC e ICV-EUiA asumie-
ron el pasado miércoles en
el Congreso  19

 
Condoleezza Rice remite
una carta al Ministerio espa-
ñol de Asuntos Exteriores
en la que respalda la alianza
de civilizaciones promovi-
da por Zapatero  20

OPINIÓN

Xavier Sala comenta que
“un estudio de la Universi-
dad de Estocolmo demues-
tra que cuando dan depor-
tes por la tele miles de sue-
cos no van a trabajar por-
que están enfermos”  23

 
Carlos Sentís carga contra
bromas macabras como és-
ta: “Ante los muchos judíos
que me encuentro, en los
campos alemanes en lugar
de crematorios debía haber
incubadoras”  26

 
EDITORIALES
Italia, la inflación y la libe-
ralización de los servicios
en la UE  22

SOCIEDAD

Cuatro años y medio des-
pués de que la Generalitat
aprobara la ley contra la
contaminación lumínica,
pocos pasos se han dado pa-
ra hacerla efectiva. Los ex-
pertos son concluyentes: el
cielo sigue contaminado 32

 
Menos del 4% de los cate-
dráticos de la UPC son mu-
jeres; un 19,5% del perso-
nal docente y de investiga-
ción es mujer, porcentaje
que en el caso del personal
de administración y servi-
cios alcanza el 58,5%, aun-
que el 51% de los puestos
de menor categoría están
ocupados por mujeres  33

CULTURA

Entrevista a Guillermo
Arriaga. Su guión para Los
tres entierros de Melquíades
Estrada, el debut como di-
rector de Tommy Lee Jo-
nes, ganó el premio al me-
jor guión en Cannes  39

DEPORTES

Samuel Eto'o puede presu-
mir de su tercer Balón de
Oro africano consecutivo,
algo que nadie había logra-
do desde que la Confedera-
ción Africana de Fútbol se
hizo cargo del premio  55

 
El Espanyol apelará al espí-
ritu de Sarrià (ahora está de
moda) para atraer a sus afi-
cionados en el decisivo par-
tido de vuelta de la UEFA
ante el Schalke 04  57

 

ECONOMÍA

El grupo francés L'Oréal, lí-
der mundial en cosmética,
facturó 14.522 millones de
euros en el 2005, un 6,5%
más que el año anterior  66

 
Manuel Castells Oliván le-
yó ayer su discurso de ingre-
so como académico de la
Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras
en la sede de Foment del
Treball Nacional  79

LA VANGUARDIA de hoy tie-
ne 80 páginas de información
general y otras 16 correspon-
dientes a la revista Vivir.

PEDRO SOLBES
Ministro de Economía

Muere Tomás
Pascual, creador de
Leche Pascual

TADEUSZ RYDZYC
Sacerdote

Cuevas, reelegido en
la CEOE con una
gran abstención

Jordi Font queda a
un paso del podio
en boardercross

CAMINO del récord Guinness parece ir el
presidente de la CEOE, José María Cuevas,
que a sus 22 años en el cargo consiguió ayer

sumar un nuevo mandato, el séptimo. Que ello lo
haya logrado, además, siendo un burócrata de la pa-
tronal y no a partir de su extracción empresarial lo
sitúa como un caso seguramente único en la Europa
más próxima. Pero así son las cosas y Cuevas, a sus
71 años, ha conseguido cabalgar sobre cambios de
ciclo político –estuvo con González, después con
Aznar y ahora con Zapatero– en medio de una pro-
funda división de la institución, como refleja la
abstención de casi la mitad de la asamblea. Sin em-
bargo, su guardia pretoriana ha conseguido evitar
cualquier candidatura alternativa y ya se sabe que a
nadie le gusta presentarse para perder, lo que ha
transformado las elecciones en cosa de uno. Lo más

llamativo de Cuevas de los últimos tiempos no han
sido, sin embargo, sus actuaciones en materia eco-
nómica, que sería lo procedente, ni la defensa de los
empresarios catalanes que sufrieron el boicot, sino
su posición activa como punta de lanza en contra
del Estatut por encima, incluso, de actitudes de sus
asociados catalanes. Ayer, abanderó esta idea y
señaló que el Estatut excluye del pacto a media Es-
paña, un discurso nada neutral y más propio del pre-
sidente del PP. Sería bueno que los empresarios
catalanes que forman parte de la patronal hicieran
alguna cosa más que criticarle en voz baja.

El fiscal pide que
se rebaje la pena
a Abu Dahdah
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Deco, Larsson, Eto'o y Ronaldinho celebran el primer gol

hToda la plana mayor de
ERC y sus seis consellers
asisten a la marcha x pág.15

LA MARCHA TRANQUILA. La manifestación discurrió en un ambiente festivo, familiar y sin ningún tipo de incidente, pero no se libró de
la guerra de cifras. Mientras la Guardia Urbana hablaba de 125.000 manifestantes, los organizadores llegaron al millón, cifra totalmente desorbitada

hCarod-Rovira asegura
que la reforma estatutaria
está “bajo custodia militar”

JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

DOMINGO, 19 DE FEBRERO DE 2006 / N.º 44.656 1,90 euros (con libro, 9,85 ! + vale)

g CAE EL MINISTRO ITALIANO QUE AGRAVÓ LA CRISIS DE LAS VIÑETAS x PÁG. 3h

ÀLEX GARCIA

El Barça
golea al
Betis y coge
moral ante
el Chelsea

BARCELONA. – El Barça de-
rrotó anoche al Betis con autori-
dad (5-1), se recuperó de dos de-
rrotas seguidas en la Liga y co-
gió moral antes de viajar a Lon-
dres para disputar el miércoles
la difícil eliminatoria ante el
Chelsea. El equipo azulgrana,
que dispuso de todas sus estre-
llas, se reencontró con la suerte
y el buen juego. PÁGINA 59

Multitudinaria manifestación en
defensa de un Estatut sin recortes
hMás de cien mil personas
proclaman: “Som una nació
i tenim el dret de decidir”

PÁGINA 17

ETA dice que
“es hora de dar

pasos”, pero
no renuncia
a las armas8
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Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó



LA crisis de las viñetas de Mahoma se cobró ayer la
primera víctima política en Occidente: el ministro
italiano de Reformas, Roberto Calderoli, se vio for-
zado a dimitir después de haber exhibido una cami-

seta con una caricatura del Profeta en el telediario de la RAI.
Su gesto, impropio de un hombre de Estado, fue el detonante
de una nueva explosión de violencia, en este caso en Libia
–un país que sorprendentemente se había mantenido al mar-
gen de esta oleada de protestas–, que se saldó con al menos
una decena de muertos entre el millar de manifestantes libios
que intentaban asaltar el consulado italiano de Bengasi.

Desde el inicio de la polémica, hemos subrayado la necesi-
dad de buscar el equilibrio entre las dos libertades en escena
–libertad de expresión y libertad religiosa y de culto–, sin dar
argumentos a los regímenes autocráticos que han instrumen-
talizado este caso y, menos aún, sin caer en el error de confun-
dir el ruido de una minoría integrista con los casi 1.300 millo-
nes de musulmanes del mundo. Roberto Calderoli, miembro
destacado de la populista y xenófoba Liga Norte de Umberto
Bossi, había ido multiplicando sus gestos provocadores, has-
ta el punto de que el ministro italiano de Asuntos Exteriores,
Gianfranco Fini, tuvo que recordarle el momento delicado
de las relaciones entre Europa y el mundo islámico, y la nece-
sidad, en este contexto, de que un ministro mantuviera com-
portamientos serios y responsables.

Calderoli ha esgrimido en su defensa que el terror integris-
ta había empezado mucho antes de que él mostrara la camise-
ta. Siendo cierta su constatación, también lo es que el ya ex
ministro no ocultaba su aversión al islam y a los inmigrantes.
No es el primer caso en que un político de la Liga Norte tiene
que dimitir por manifestaciones xenófobas: en julio del 2003
lo hizo Stefano Stefini, subsecretario de Estado de Turismo,
por unas declaraciones insultantes contra los alemanes que
salpicaron, incluso, a Berlusconi cuando comparó a un euro-
diputado socialdemócrata alemán con un kapo nazi. El pro-
pio Berlusconi había agitado el mundo árabe en el 2001 al
proclamar, dos semanas después de los atentados del 11-S,
“la superioridad de la civilización occidental”.

Calderoli es un ejemplo de los políticos populistas y xenófo-
bos que se parapetan detrás de la libertad de expresión para
torpedear el diálogo de civilizaciones y la integración del is-
lam de Europa. Un diálogo y una integración que, como escri-
bimos el jueves tras la entrevista del presidente Zapatero con
la comunidad musulmana española, debe basarse en la acep-
tación del valor universal de los derechos humanos y en las
reglas del Estado de derecho, sin excepciones ni acepciones.

BAJO el lema Som una nació i tenim el dret de decidir
discurrió ayer por el centro de Barcelona una multi-
tudinaria manifestación convocada por varias enti-
dades catalanas. Sólo dos partidos con representa-

ción parlamentaria –Esquerra Republicana y Esquerra Uni-
da i Alternativa– apoyaron formalmente la marcha; el prime-
ro de forma activa y el segundo con una presencia simbólica.
La manifestación se celebró mientras prosiguen los trabajos
de la comisión Constitucional del Congreso, de donde debe-
rá surgir el texto definitivo de nuevo Estatut que, finalmente,
será votado en referéndum por la ciudadanía catalana.

La democracia se define por el respeto a unos métodos y la
transparencia de las reglas de juego. En este sentido, la refor-
ma estatutaria catalana ha seguido escrupulosamente los cau-
ces institucionales. Al margen de los aciertos o los desaciertos
del proceso, éste se ha desarrollado con arreglo al mecanismo
que transforma la voluntad popular en ley. Ahora, el camino
llega a su recta final y será bueno recordar que el Estatut (al
igual que el resto de estatutos) es fruto de un pacto en tanto
que se trata de una ley orgánica española que aprueban las
Cortes Generales. El Parlament, en ejercicio libre de sus com-
petencias, propuso un proyecto que debe encontrar acomodo
en el marco jurídico-político del Estado. La comisión Consti-
tucional es el campo de juego de esta delicada labor, a partir
del acuerdo inicial que simboliza la foto Zapatero-Mas y que
incluye también a los socialistas catalanes y a ICV.

En democracia, la calle también tiene su papel en diálogo
con las instituciones. Una manifestación como la de ayer en-
tra perfectamente dentro de la normalidad. La sociedad civil
tiene el derecho y el deber de hacer oír su voz ante sus repre-
sentantes, como hicieron muchos ciudadanos. Circunstancia
distinta es el papel que desempeña en un acto de este tipo un
partido como ERC, que es fuerza gubernamental en el gabine-
te de Maragall y socio parlamentario preferente del Gobier-
no de Zapatero. Aunque las entidades convocantes remarca-
sen el carácter civil de la marcha, la presencia de los republi-
canos –incluidos sus dirigentes y sus seis consellers– otorga
también al acto una clave partidaria. ERC tiene legítimo de-
recho a expresar su posición pero, por mucho que no se quie-
ra ver, es insostenible para la estabilidad en Barcelona y Ma-
drid que prolongue una doble faz institucional y de protesta.
Su reto consiste ahora en que este éxito de convocatoria se
traduzca en resultados concretos y no genere sólo desilusión.

Asimismo, la segunda frase del lema de la manifestación
(tenim el dret de decidir) parece obviar el carácter de ley pac-
tada que tiene el Estatut, en un marco político de codecisión
catalana y española, lo cual debería conjurar malentendidos
y espejismos. Nunca la redacción de un nuevo Estatut se plan-
teó como otra cosa que una mejora de las competencias y
recursos de la autonomía catalana. Si algunos líderes sugirie-
ron algo distinto, incurrieron en grave irresponsabilidad.

El proceso de reforma estatutaria, al que sería muy bueno
que ERC pudiera sumarse finalmente, avanza razonablemen-
te, a pesar de la campaña en contra del PP. Los populares,
que han rechazado entrar en la negociación, están en su dere-
cho de oponerse a ese proyecto, pero los métodos mendaces y
agresivos con que lo hacen son impropios de un partido que
aspira a volver a gobernar. Algunos han olvidado muy pron-
to sus pactos de 1996 con el catalanismo y el vasquismo.

Caricatura xenófoba
El Estatut y la calle

Codiciada sucesión
n Tras el Foro Mundial de Davos, el
26 de enero, varios candidatos más
o menos declarados a la secretaría
general de la ONU han participado
en una mesa redonda consagrada al
futuro de la organización. Entre
ellos, Ban Ki-moon, ministro surco-
reano de Exteriores (y ex embaja-
dor en Nueva York), el diplomático
srilanqués Jayantha Dhanapala, y
Vaira Vike-Freiberga, presidenta
de Letonia. Entre los ausentes: Sura-
kiart Sathirathai, viceprimer minis-
tro tailandés; José Ramos-Horta, je-
fe de la diplomacia de Timor-Orien-
tal (y premio Nobel de la paz 1996);
el indio Shashi Tharoor, actual se-
cretario general adjunto y reputado
escritor, y el ex presidente polaco,
Aleksander Kwasnievski. Los norte-
americanos están dispuestos, se di-
ce, a apoyar al tailandés o al polaco;
los rusos no quieren a ningún precio
a la letona, y los chinos no verán sin
duda con buenos ojos la elección de
un asiático. En cuanto a Tharoor, le
va en su contra el hecho de no ser
un político, y de haber hecho toda
su carrera en la ONU.

De todas formas, no se sabe asi-
mismo si el puesto de secretario ge-
neral será atribuido a Asia, que no
la ha ocupado desde el birmano U
Thant (1961-1971), o a la Europa
del Este, que sería una primicia. Jo-
hn Bolton, el impetuoso embajador
de Estados Unidos en Nueva York,
querría que todo estuviese arregla-
do antes del verano, lo que se anun-
cia difícil. Si el Consejo de Seguri-
dad puede fijar desde ahora su elec-
ción sobre un candidato, sería la
Asamblea General que posterior-
mente estaría llamada a ratificarla.
O si la 60.ª sesión no ha terminado
antes del verano, la próxima no po-
drá comenzar hasta finales de sep-
tiembre. Y es poco probable que los
países miembros acepten este me-
dio poco elegante de marginar a Ko-
fi Annan –que Washington le ha to-
mado ojeriza desde que criticó la
guerra de Iraq– antes de finalizar
oficialmente su mandato, el 31 de
diciembre.

JEUNE AFRIQUE
L'INTELLIGENT
París, 18/II/2006

Esperanza en Haití
n ¿Después de veinte años de espe-
ranzas democráticas frustradas y de
promesas internacionales incumpli-
das, los haitianos acaban de romper
con la maldición que parece pesar
sobre su aciago país? A pesar de la
prudencia que inspira una historia
trágica, y a pesar del mal funciona-
miento y de los momentos de ten-
sión que siguieron al escrutinio, la
proclamación de la elección de
René Préval a la presidencia, con
51,5% de los votos, y sin una segun-
da vuelta, es un signo positivo.

Yendo en masa a las urnas el 7 de
febrero, a pesar de una organiza-
ción caótica, los haitianos mostra-
ron ya que no habían perdido la fe
en un futuro tranquilo. El presiden-
te elegido deberá respetar las institu-
ciones, principalmente el Parlamen-
to donde le será necesario constituir
una mayoría negociada. Para poder
neutralizar las bandas armadas y
responder a las peticiones de su elec-
torado, el más pobre, René Préval
tiene necesidad de una muy rápida
ayuda internacional, más inteligen-
te y más eficaz –en particular en be-
neficio de los más pobres– que en el
pasado. Desde este punto de vista,
han sido enviadas señales confusas
y contradictorias antes del escruti-
nio. René Préval deberá demostrar
ahora que la confianza puesta en él
está justificada.

LE MONDE
París, 18/II/2006VENTURA & COROMINA
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hLos jueces cambian de
criterio y el terrorista no podrá
redimir sus penas de una vez

Los comercios
chinos se expanden

por el Eixample

PÁGINA
49

hLa decisión afecta a unos
22 etarras que iban a ser
excarcelados este año x pág.17

EL REY AVALA LA APERTURA DE VIETNAM

c El presidente de la
institución reclama también

medidas para combatir el
déficit exterior x página 66

Una tienda de la calle Bailèn

La alemana E.ON
Ruhrgas estudia lanzar
una opa sobre Endesa

hEl preso fue condenado a
4.799 años de cárcel, pero
podría haber salido en breve

Don Juan Carlos alabó ayer la apertura política y
económica del régimen de Vietnam en la primera
jornada oficial de su visita, en la que mantuvo sen-
dos encuentros con el presidente de la República,

Tran Duc Luong, y el primer ministro, Phan Van
Khai. El viaje del Rey pretende mejorar las relacio-
nes económicas entre los dos países y conseguir
una mayor presencia cultural española. PÁG. 22 ANA JIMÉNEZ

c Fuentes próximas a las empresas esperan que la nueva
oferta sobre la eléctrica española se presente hoy mismo

BARCELONA .- Los equipos legales de la em-
presa alemana E.ON Ruhrgas trabajaban ano-
che en el estudio y presentación de una oferta
pública de adquisición de acciones (opa) sobre
Endesa, que competiría con la que ya presentó
en septiembre Gas Natural. Fuentes próximas a

las empresas consideran que la nueva oferta po-
dría presentarse hoy mismo y que contaría con
el apoyo del actual equipo gestor de la eléctrica
española. De prosperar esta opa, Endesa pasa-
ría de la posibilidad de tener mayoría de capital
español a la órbita del capital alemán. PÁG. 67

BARCELONA. – Artur Mas pidió
el domingo a Zapatero que conmi-
ne a ERC a salir del Govern si man-
tiene el no al Estatut. PÁGINA 16

El Supremo obliga al etarra Parot
a seguir en prisión hasta el 2020

PÁGINA 29

Mas pide a
Zapatero que

emplace a ERC a
dejar el Govern si
dice no al Estatut

MARTES, 21 DE FEBRERO DE 2006 / N.º 44.658 1 euro (con mapa, 2 ! + vale)

g LOS HERMANOS BALLVÉ ANUNCIAN UNA OPA SOBRE TELEPIZZA x PÁG. 67h

Ronaldo dice que
no está a gusto
en el Madrid

KHAM / REUTERS

La UE controlará a los
viajeros que lleguen de
Asia y África por temor

a la gripe aviar

El Banco Central
Europeo pide

al Gobierno que
frene la burbuja

inmobiliaria
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Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé Godó



La visita de los re-
yes de España a
Vietnam, al ser la
primera oficial
tras la celebración
del Año Nuevo
chino, ha sido salu-

dada por el artífice de la nue-
va política vietnamita, el pre-
sidente del país, Tran Duc
Luong (68), como portadora
de buenos augurios de prospe-
ridad y felicidad. PÁGINA 22

Como de muy des-
afortudanas de-
ben calificarse las
palabras del porta-
voz parlamenta-
rio de ERC, Joan
Tardà (52), al com-

parar la frase del presidente
Zapatero de que el Estatut de
Catalunya “será para siem-
pre”, con la afirmación de Hit-
ler de que el III Reich duraría
mil años. PÁGINA 15

David Irving (67),
un escritor e “his-
toriador” especia-
lizado en negar el
holocausto, ha si-
do condenado a
tres años de pri-

sión en Austria –país en el que
es delito cuestionar la reali-
dad del exterminio nazi– por
dictar dos conferencias sobre
el tema invitado por estudian-
tes ultraderechistas. PÁG. 4

Pau Gasol (25) ha
culminado una de
sus más grandes
aspiraciones, par-
ticipar en el All
Star junto a los me-
jores jugadores de

la NBA. “No se puede imagi-
nar lo que sientes hasta que lo
vives. Es un sueño hecho reali-
dad y ahora quiero seguir me-
jorando para volver a vivir es-
ta experiencia”. PÁGINA 54

PAU GASOL
Baloncestista

El tenista norte-
americano John
McEnroe (47) está
acrecentando su le-
yenda con la con-
quista de un nue-
vo título, el 78.º

en dobles. El haber sido ya en-
tronizado en el Hall of Fame
no ha sido impedimento para
su vuelta a las pistas, tan pro-
testón como siempre y con ga-
nas de victoria. PÁGINA 53

JOHN McENROE
Tenista

Los crucigramas, en internet. Els mots encreuats de
Màrius Serra y el Crucigrama de Fortuny, ahora dis-
ponibles en LA VANGUARDIA.es para los suscripto-
res on line en formato interactivo, con ayudas para
comprobar si la palabra escrita en la parrilla es la acer-
tada o poder verificar la solución letra a letra.

Capital árabe en
seis grandes puertos
de EE.UU.
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TRAN DUC LUONG
Presidente de Vietnam

Hay una creciente
preocupación entre
los vecinos del Eixam-
ple. La expansión co-
mercial china a ambos
lados del paseo Sant
Joan es desbordante:
más de 300 tiendas o
almacenes  1

Programación TV  8
Películas   8
Gente   12
Pasatiempos   14
Agenda   15
Tiempo   16

LA VANGUARDIA DIGITAL

INTERNACIONAL

Como en las más conflicti-
vas comunidades de veci-
nos, Argentina y Uruguay
se enzarzan en un conflicto
medioambiental que tensa
hasta el límite las relaciones
entre ambos países  10

 
El hotel Rossiya (Rusia) de-
jó de admitir clientes el 1 de
enero, y ahora se encuentra
en pleno desmantelamien-
to. Estaba bien de precio y
desde sus ventanas se veía
el Kremlin  11

 

POLÍTICA

La eurodiputada socialista
Rosa Díez acusa a dirigen-
tes del Partido Socialista de
Euskadi (PSE) de equiparar
a las víctimas con los verdu-
gos en el proceso para la paz
en el País Vasco  18

 
Veinticinco años después
del 23-F, las incógnitas so-
bre el intento del golpe de
Estado siguen siendo mu-
chas, como se refleja en este
amplio reportaje  20 Y 21

OPINIÓN

Kepa Aulestia sostiene que
“la añoranza por los tiem-
pos del consenso en la tran-
sición democrática se ha
convertido en un lugar co-
mún del discurso político
en España”  25

 
Miquel Roca sostiene que
“lo del ministro italiano ex-
hibiendo ante la televisión
su camiseta con las famosas
caricaturas de Mahoma no
tiene perdón”  28

 
EDITORIALES
La crisis avícola provocada
por la gripe aviar, los Reyes
en Vietnam, y el futuro de
Kosovo  24

SOCIEDAD

El hospital La Paz de Ma-
drid registró el 13 de febre-
ro el nacimiento de un bebé
de 7 kilos. Es el más grande
nacido en los 40 años de his-
toria de la maternidad 31

 
El Consejo Económico y So-
cial apoya la ley de Depen-
dencia, aunque expresa cier-
tas reticencias en lo que se
refiere a la cobertura de
prestaciones básicas  33

 
El secuestro y brutal asesina-
to del joven Ilan Halimi a
manos de una banda de la
banlieue parisina ha soli-
viantado a la comunidad ju-
día de París  37

CULTURA

Capote fue un genio de la
autopromoción. Pero supo
hallar la síntesis entre pren-
sa y literatura. Su libro más
famoso y decisivo, y con el
que cavó su tumba emocio-
nal, fue A sangre fría  42

DEPORTES

Los culés que vayan a Lon-
dres dispuestos a celebrar
con un chapuzón la victoria
del Barça al más puro estilo
Gaspart lo tienen franca-
mente fácil: el Támesis está
más limpio que nunca  51

 
El delantero del Espanyol
Luis García prefiere la auto-
crítica a las excusas ante las
voces de Lotina y del vestua-
rio que utilizan el cansan-
cio como justificación  52

 

ECONOMÍA

Apenas un 6% de las vivien-
das españolas están alquila-
das, unos dos millones de in-
muebles, frente a una me-
dia del 39% en Francia o el
31% en el Reino Unido  68

 
La caída de la productivi-
dad, la inflación y la impor-
tante presencia de mano de
obra inmigrante han hecho
que los salarios cayeran en
el 2005  79

LA VANGUARDIA de hoy tie-
ne 80 páginas de información
general y otras 16 correspon-
dientes a la revista Vivir.

JOAN TARDÀ
Portavoz parlamentario ERC

Ono suprime un
millar de puestos
de trabajo

DAVID IRVING
Escritor

Rijkaard afila las
garras ante el duelo
con el Chelsea

Una película turca
sobre Iraq escuece
en Alemania

EN pleno debate sobre los márgenes del
nuevo Estatut de Catalunya, con funda-
das esperanzas de que haya un pronuncia-

miento de ETA anunciando el abandono de las
armas y a muy pocas semanas del único inciden-
te militar de relieve en los últimos años –el cese
del teniente general Mena Aguado–, el jueves se
cumplen 25 años del 23-F. El tiempo transcurri-
do no borra de la memoria las interminables ho-
ras en las que la democracia española estuvo en
serio peligro por aquella asonada militar. De
aquella larga noche surgieron algunos fetiches
de la joven democracia y seguramente aquella
generación supo dar mucho más valor a las con-
quistas que se habían realizado. Hoy, sin duda,
todo es diferente y nuevas generaciones políti-
cas tienen sobre sus espaldas responsabilidades

que nada tienen que ver con las que cargaron
sobre las suyas Suárez, González, Carrillo, Fra-
ga o Pujol, por citar sólo a unos cuantos actores
de la transición española. Pero algunos de los de-
bates siguen siendo los mismos. O, al menos,
dos de ellos: el fin del terrorismo y la cuestión
territorial continúan ocupando buena parte de
nuestro tiempo. Alguno podría sospechar inclu-
so que el tiempo no ha pasado, pero se equivoca-
ría. Ha habido aciertos en estos 25 años, pero
también errores y algunos de ellos están seria-
mente enquistados. ¿Por cuánto tiempo?

Kosovares y serbios
negocian el futuro
de Kosovo

ÍNDICE

5039

Aquel lejano 23-F

98
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JOSÉ ANTICH, Director

68

2 LA VANGUARDIA S U M A R I O MARTES, 21 FEBRERO 2006



TENDENCIAS 38

Barcelona, fiel a Bruce Springsteen. Ocho horas duraron en taquilla las 58.000 entradas en venta del concierto que Bruce Springsteen ofrecerá
en julio del 2008 en Barcelona. La cola no desanimó a los compradores, como se aprecia en la foto tomada desde la esquina de Balmes y Pelai. CULTURA 54

Cuarenta mil
jóvenes se
someten a
cirugía estética
en España al año

Jordi Pujol irá a la
manifestación del
derecho a decidir

El fiscal pide prisión para
los implicados en los abortos

ANA JIMÉNEZ

Por la dignidad
EDITORIAL 28

SUPLEMENTO
‘QUÈ FEM?’

www.lavanguardia.es Número 45.301 1 euro

La inflación duplica ya las
previsiones y supera el 4%

c Un empleado sin título pudo haber asistido en
el quirófano como anestesista TENDENCIAS 34 Y 35

œLos pensionistas tendrán
una paga extra del 2,1%

Temps de neu

c Los investigadores creen que el supuesto jefe
de la trama usaba nombres de otros médicos

œSolbes admite que el alza
seguirá unos meses ECONOMÍA 75

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

POLÍTICA 18

œLos precios suben cinco
décimas en noviembre

VIVIR 1 A 3

Manhattan,
el destino
del puente
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Quim Monzó

LA sociedad catalana viene acumulando desde
finales de los años noventa una progresiva sen-
sación de malestar, que ha transformado en
recuerdo muy lejano aquella autosatisfacción

colectiva que los Juegos Olímpicos de Barcelona logra-
ron cuajar en 1992. Primero fue un atisbo, la señal de
que la aceleración de la economía española –irrupción
de las telecomunicaciones, la privatización de las empre-
sas estatales, las grandes fusiones bancarias, la boyante
multiplicación del negocio inmobiliario, las inversiones
a gran escala en Latinoamérica, etcétera– rompía el vie-
jo equilibrio de fuerzas entre Madrid y Barcelona en fa-
vor de la capital de España. Luego esa percepción se fue
consolidando, hasta convertirse en resquemor –ante el
evidente significado de determinadas decisiones guber-
namentales– y en motivo de una dolorosa introspec-
ción. Todavía hoy vigente.

El estilo y el fondo del segundo mandato Aznar –la
pertinaz apuesta por el eje Madrid-Valencia, en detri-
mento del corredor mediterráneo, por ejemplo– exacer-
baron la irritación, pusieron las bases de la pérdida del
poder por parte de Convergència i Unió, e hicieron que
Catalunya coagulase como principal bastión opositor:
los resultados electorales del 2004 dan fe de ello.

La llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapate-
ro a la presidencia fue recibida en Catalunya con grandí-
simas expectativas. Quizás demasiadas. No vamos a re-
pasar ahora los azarosos pormenores de estos últimos
cuatro años. Son conocidos e incluyen importantes fa-

llos de la política catalana, lastrada por la ausencia de
una mayoría verdaderamente sólida en el Parlament,
por la competición desenfrenada entre los partidos, y
por una pésima combinación de tacticismo, ingenuidad
y soberbia en muchos casos. No todo es culpa de Ma-
drid. Recientes encuestas registran una desconfianza en
los partidos nunca vista. De manera que la propia oxida-
ción de la política catalana se ha convertido en un factor
multiplicador del malestar.

El círculo vicioso se ha visto peligrosamente agravado
por el escandaloso apagón eléctrico del verano y por el
monumental fiasco ferroviario provocado estas últimas
semanas por una mala previsión de los ritmos y riesgos
que conlleva la conexión de la línea del AVE con Barce-
lona. Círculo fatídico, a su vez excitado por el inaudito
comportamiento de la ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, quien ha convertido la gestión de la crisis en un
disparatado cántico a su ego, con ribetes de inquietante
populismo meridional.

Para mañana hay convocada en Barcelona una mani-
festación para decir basta. Para reivindicar la dignidad
catalana en momentos de desánimo e irritación. Nues-
tro diario nunca ha convocado manifestaciones. Pero
cree necesaria la vitalidad ciudadana. En el 2003, por
ejemplo, vimos con simpatía cómo miles de catalanes se
manifestaban contra el erróneo e imprudente apoyo de
Aznar a la guerra de Iraq. La situación de hoy no es la
misma. Pero toda sociedad democrática tiene derecho a
expresarse en la calle cuando las cosas no van bien.

Por la dignidad

CONTENER la influencia de Irán en Oriente
Medio. Ese es el otro gran objetivo del presi-
dente estadounidense, George W. Bush, del

primer ministro israelí, Ehud Olmert, y del presiden-
te de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud
Abas, que firmaron el acuerdo de Annapolis para ce-
rrar las negociaciones de paz antes de que finalice el
2008. Pero no sólo es un objetivo de ellos. También
para la mayoría de los 16 países árabes que estuvie-
ron en la reunión de Maryland.

Pero contener la influencia de Irán no será fácil. La
ayuda financiera de los ayatolás se ha hecho notar
durante años entre las poblaciones palestinas de Ga-
za, de Cisjordania y del sur de Líbano, a través de
organizaciones como Hamas y Hizbulah. Instrumen-
tos que no sólo se han dedicado a hostigar militar-
mente al enemigo judío, sino que se han implantado
socialmente a través de redes de asistencia primaria,
escuelas y hospitales, mientras el grueso de la ayuda
occidental, cuando no se bloqueaba desde Tel Aviv,
se perdía entre los vericuetos de la corrupción del en-
torno de Arafat. De ahí que Hamas barriera a Al Fa-
tah en las elecciones de enero del 2006.

La presencia de Siria es lo que ha dado a Annapolis
un giro más interesante, porque es el país árabe más
próximo al régimen de Teherán. Contar con Damas-
co sería un triunfo. Y Siria pide, además de los Altos
del Golán, recuperar el espíritu de la conferencia de
Madrid: paz por territorios. Muy complicado.

UNICO argentino de una familia de judíos
ucranianos emigrados en 1929, Juan Gelman
ha sido galardonado con el premio Cervan-

tes 2007, por su capacidad de aunar la realidad, la
belleza de las palabras y el ritmo poético. Escritor
comprometido, condenado a muerte por la Triple A y
también por los Montoneros tras abandonar a este
grupo guerrillero, Gelman ha rodeado su vida de si-
lencios, descritos por él como una ingenuidad, que
cobran fiereza cuando, en defensa de los derechos hu-
manos, se enfrentó con el militar más graduado de la
democracia argentina para encontrar los restos de su
hijo y de su nuera, asesinados por la dictadura. O el
debate mantenido con el presidente del vecino Uru-
guay, cuando recuperó a su nieta, ilegalmente ahija-
da por un policía de la república oriental, en una dra-
mática historia.

Como en la vida, con su barra adolescente, con el
grupo político clandestino, en el exilio o en el retor-
no, Juan Gelman es un poeta que maneja silencios,
pero también la ternura ante el amor juvenil o la furia
y el dolor ante la injusticia. El mejor Gelman es proba-
blemente el que acude al invento de un poeta extran-
jero al que dice traducir, en un desenfadado y madu-
ro juego creador, o cuando escribe en sefardí para dia-
logar con el castellano antiguo. Un poeta que con el
tiempo irá ganando en sencillez y claridad en el len-
guaje, hasta convertirse en el latinoamericano más
laureado de su generación.

Contener a Irán Gelman, Cervantes

Bono, presidente
del Congreso

S i el PSOE gana las elecciones,
pondrán de presidente del Con-
greso a José Bono, ex ministro
de Defensa, aquel cuyo padre

–“no sé si ustedes lo saben”– era falan-
gista. Es una jugada obvia: porque, se-
gún la ley de vasos comunicantes de la
política hispana, Bono representa lo
que representa y ponerlo es una forma
de arañar votos al PP.

Ayer, a propósito del bar Sí, Sí, Sí, en
las páginas de Cultura Julià Guillamon
hablaba de “la tristeza de lo obvio” que
le producen los bares que pintan las pa-
redes de color rojo sangre y cuelgan
lámparas de lágrimas. Pero es que cuan-
do no son las paredes de color rojo de
los bares son los platos cuadrados de
los restaurantes o las consignas de la pu-
blicidad política. “L'amor ha de ser lliu-
re...”. Todo con letras pop, muy a lo
años sesenta, a ver si el FAD les da un
premio a la obviedad.

Tantas cosas son obvias... Que ese es-
pécimen de la ineptitud chulesca llama-
do Magdalena Álvarez sea ensalzada co-
mo heroína para contener las iras anti-
PSOE de los que creen que Zapatero es-
tá dando demasiado a los catalanes, por
ejemplo. Son obvios también los juegos

malabares que Mas se monta –declarar-
se catalanista, no nacionalista– para no
quedar ni demasiado radical ni demasia-
do condescendiente, como si ese ni fu ni
fa no hubiese sido siempre la marca de
fábrica de Convergència. Es obvio asi-
mismo Carod-Rovira cuando dice que
ERC tiene que ser “radical en el conteni-
do pero moderada en las formas”. He
ahí otra versión del mismo ni fu ni fa, a
cargo de los que se suponía que iban a
dejar en evidencia a CiU. ¿Y Montilla?
En la entrevista que el miércoles le hizo
Mònica Terribas era una máscara que
repetía robóticamente respuestas me-
morizadas. Casi todos los políticos son
productos de mercadotecnia, pero Mon-
tilla, el miércoles, era un puro autóma-
ta. Qué “tristeza de lo obvio”.

Josep Carner –que no fue Premi
d'Honor de les Lletres por razones ob-
vias– escribió sobre la obviedad en el
prólogo a L'any que ve, de Francesc Tra-
bal. Escribe Carner: “La ironia en nosal-
tres és un instint compensador, una de-
fensa natural contra l'elefantíasi insu-
portable de la nostra Obvietat”. Pero
asumir estereotipos nacionales, como
hacía Carner ahí, ¿no era también una
obviedad? Tras más años de vuelo –y
un exilio– ¿no hubiese suscrito para el
mundo entero la obviedad que enton-
ces circunscribía a Catalunya? Hay ob-
viedad en medio mundo y si en el otro
medio no hay, es porque no vive nadie.

En los años ochenta, me encantaba
versionar con mis amigos aquella can-
ción de Armando Manzanero titulada
Somos novios. La convertíamos en So-
mos obvios: “Somos obvios, / repetimos
los conceptos más trillados / y con eso /
aceptamos ser las reses del vedado...”
Pues incluso eso debía ser obvio. Por-
que ahora, tantos años después, he vis-
to en un par de weblogs versiones de
esa canción a partir de la misma premi-
sa de obviedad. Podría acabar diciendo
“No somos nadie”, si no fuese porque,
al ser obvios, al menos somos eso.c
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Hay obviedad en medio
mundo y si en el otro
medio no hay, es porque
no vive nadie
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Rusia vota más lejos de Occidente. Los rusos celebran mañana elecciones legislativas marcadas por la decisión de
Putin de suspender la aplicación de un importante acuerdo armamentístico con la OTAN. INTERNACIONAL 3 Y 4

Escuelas de
Pedralbes
piden parking
de autocares
sobre la ronda

VIKTOR DRACHEV / AFP

A la izquierda, Betancourt
fotografiada en al año 2002

Ingrid
Betancourt,
viva tras
cinco años
de secuestro

DEPORTES 62 A 67

Prisión para tres abortistas
de clínicas de Barcelona

Pasión por
el queso

www.lavanguardia.es 1 euro (con libro CD, 10,95 ! )

œLa juez los acusa de aborto
ilegal, intrusismo y falsedad

Un derbi
con
emoción
añadida

c Zapatero responde con un encuentro con empresarios catalanes mañana en Barcelona POLÍTICA 19 Y 20

œEspaña y Holanda tienen
leyes más flexibles TENDENCIAS 33 Y 34

INTERNACIONAL 8

SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE DE 2007 / N.º 45.302

La marcha del derecho a decidir
medirá hoy el enfado catalán

œUn médico, su mujer y una
empleada, a la cárcel sin fianza
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ETA se decide a atentar en Francia
y asesina a tiros a un guardia civil

El ‘català emprenyat’ toma la Via Laietana. Fueron unos 200.000 según la policía y 700.000 para los organizadores
XAVIER GÓMEZ

JON G. IRURZUN

Un domingo con
cinco suplementos

DEPORTES 72 A 76

Gendarmes ante la carpa que cubre el coche que usaban los agentes

œLos ex presidents Pujol
y Maragall se suman a la
manifestación multitudinaria

LLIBERT TEIXIDÓ

www.lavanguardia.es 2 euros (con libro CD, 11,95 ! )

c Todos los
partidos responden
unidos contra ETA
en un comunicado
conjunto tras años
de desencuentros

Severo toque de atención

c Los etarras
disparan por la
espalda a dos agentes
que participaban
en una operación
antiterrorista junto
a la policía francesa

œEs la mayor movilización en
Barcelona tras las protestas por
la guerra de Iraq POLÍTICA 19 A 21

Vibrante y
justo empate
de Espanyol
y Barça

POLÍTICA 22 A 24 Y EDITORIAL

DOMINGO, 2 DE DICIEMBRE DE 2007 / N.º 45.303

œCientos de miles de catalanes
reivindican el derecho a decidir
a raíz del caos ferroviario
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Josep A. Duran Lleida

La Plataforma pel Dret de
Decidir, cuya portavoz es

Mònica Sabata (37), ha logrado mo-
vilizar a la sociedad catalana por
segunda vez y con
mayor éxito de con-
vocatoria que en la
marcha que tuvo lu-
gar en febrero del
2006. PÁGINA 19

Mònica Sabata

Hace más de cinco años que
Ingrid Betancourt (46) fue

secuestrada por las FARC y todos
los intentos para liberarla han sido
en vano. “Cada día
me queda menos de
mí misma”, dice en
una carta estreme-
cedora, pero todavía
está viva. PÁGINA 6

REHÉN DE LAS FARC

Yves Leterme (47) renunció
ayer a intentar formar go-

bierno en Bélgica, 175 días después
de las elecciones. El líder demo-
cristiano y ganador
de los últimos comi-
cios no ha sido capaz
de desbloquear la sa-
lida a la grave crisis
del Estado. PÁGINA 12

Ingrid Betancourt

LÍDER DEMOCRISTIANO BELGA
Yves Leterme

La importante remodela-
ción que ahora concluye el

Palau de la Música Catalana es
obra del arquitecto Òscar Tus-
quets (66), que ha re-
cuperado diversos
elementos de la fa-
chada que habían su-
cumbido al paso de
los años. PÁGINA 55

ARQUITECTO
Òscar Tusquets

Tras ser proclamado cabeza
de cartel de CiU, Josep Anto-

ni Duran Lleida (55) afronta los
cien días que faltan para las elec-
ciones con el apoyo
de personas de su
confianza como el
también candidato
Josep Sánchez Lli-
bre. PÁGINA 31

CANDIDATO DE CiU A LAS GENERALES

PLATAFORMA DRET DE DECIDIR

EL SEMÁFORO

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL
Conmoción en Colombia
La carta que Ingrid Betancourt
escribió a su madre ha sacudido
a Colombia. “Aquí vivimos
muertos”, dice la ex candidata
presidencial, secuestrada hace
más de cinco años por las guerri-
llas de las FARC. PÁGINA 6

El control de los medios
Rusia elige hoy a los 450 diputa-
dos de la Duma en unas eleccio-
nes legislativas caracterizadas
por un férreo control de los me-
dios de comunicación desde los
estamentos gobernantes. PÁG. 10

EDITORIALES
ETA mata otra vez
La reaparición de ETA ayer en
Francia prueba una vez más la
necesidad de no bajar la guardia
en la lucha contra el terrorismo.
Además, hoy Venezuela decide
sobre el referéndum propuesto
por Hugo Chávez. PÁGINA 38

OPINIÓN
Revolución en India
William R. Polk advierte del
peligro que representan para el
Gobierno indio los ataques vio-
lentos de los naxalitas, un movi-
miento unido por “la rabia” con-
tra las autoridades. PÁGINA 39

TENDENCIAS
El deshielo en el Ártico
El cambio climático está modifi-
cando la geografía y la ecología
de los países ribereños que vier-
ten sus aguas en el Ártico. Los
cambios pueden dibujar en el
mapa nuevos conflictos. PÁG. 44

El aborto en España
La polémica actual por los abor-
tos se traslada especialmente en
España a los casos en los que la
interrupción del embarazo se
produce de forma tardía. PÁG. 46

CULTURA
Exposición de lujo
El Museo del Prado reúne en la
exposición Los Grecos del Prado
hasta 47 obras del Greco, en lo
que supone la colección del
autor más importante existente
en todo el mundo. PÁGINA 57

DEPORTES
Partidos con trampa
El escándalo de las apuestas
puede salpicar al mundo del
fútbol. La UEFA sospecha que
el resultado de 26 partidos euro-
peos de primera línea pudo ser
amañado. PÁGINA 78

ECONOMÍA
A la carga por El Prat
La gestión del aeropuerto de
Barcelona vuelve a ser motivo
de protesta. En este caso es la
asociación privada de empresa-
rios Femcat quien reclama un
cambio en dicha gestión. PÁG. 88

Trabajo premiado
La consultora de tecnologías de
la información Penteo ICT ha
entregado a Javier Monzón,
presidente de Indra, el premio
Penteo, en reconocimiento a su
contribución al sector. PÁGINA 91

c

LOS dogmatismos extremos siempre acaban dege-
nerando en tiranías opresoras. Por eso a nadie
debería sorprender que ETA vuelva a asesinar
con el clásico procedimiento de descerrajar un

tiro en la cabeza. Son así, y empieza a resultar ingenuo in-
tentar cambiarles. Su divorcio de la realidad les ha converti-
do en dinamiteros inexorables, aun a costa de verse relega-
dos a la más profunda oscuridad. Ahora asesinan a guardias
civiles en el sur de Francia, pero hace muchos años que ni
siquiera pueden celebrarlo en público en los bares de San
Juan de Luz o de Hendaya, como sucedía hasta entrados los
años 80. El país vecino ya no es, como en tiempos de Gis-
card d'Estaing, aquel santuario en el que los etarras recibían
permisos de residencia y el estatuto de refugiados políticos.
Entre 1978 y 1982, París ignoró a los gobiernos democráticos
españoles pese a que ETA asesinó en ese periodo a más de
300 personas en 700 atentados, amén de realizar una trein-
tena de secuestros. La llegada de dos correligionarios de

izquierdas al poder –Mitterrand, en 1981, y Felipe González,
un año después– marcó el inicio de la colaboración, aunque
por caminos tortuosos. La cruda realidad es que el Elíseo no
acabó de convencerse de la necesidad de perseguir a ETA
hasta que Francia se benefició de determinados contratos
comerciales estratégicos con España y después de que orga-
nizaciones terroristas paraoficiales como los GAL llevasen la
guerra sucia contra ETA a suelo francés. Desde que en 1984
fueron extraditados los tres primeros etarras, la colabora-
ción se ha estrechado al máximo, aunque la férrea perse-
cución policial se antoja insuficiente para sazonar con civili-
zación a quienes son incapaces de reconocer que la relación
fiscal del País Vasco con España es privilegiada.

c

c

El túnel de Vielha,
para la Purísima

c

PÁGINAS 240

CREEMOS QUE...

Cercanías vuelve
a la normalidad

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Curiosidades de la agenda política. El primer día
hábil del candidato del PSOE por Toledo, José Bo-
no, transcurrió en Barcelona. Justo después de que

José Luis Rodríguez Zapatero ofreciera a Bono ese puesto
y este aceptara, el ex ministro de Defensa viajó a Barcelo-
na en el puente aéreo de las 10.45 horas del viernes –que
por cierto, voló con retraso– para acudir, por la noche, a
una cena organizada por la ONG Esport Solidari Interna-
cional de su colega y amigo el diputado de CiU en el Con-
greso Josep Maldonado. Esta entidad desarrolla proyectos
de educación vinculada al deporte en 19 países del mundo,
fundamentalmente en el continente más querido por Mal-
donado: África. Maldonado es un convencido africanista.
Bono almorzó con unos conocidos del Cercle del Liceu y
por la noche participó en esta cena, junto a otras 450 per-
sonas entre las que figuraban Arantxa Sánchez Vicario,
Nani Roma, Thomas N'kono o Pichi Alonso. Ayer, sábado,
regresó a Madrid.

Resulta inconcebible que una de las arterias con más
lustre de Barcelona, el paseo de Gràcia, se encuen-
tre en una situación de dejadez como la que se

describe en las páginas de Vivir de este diario. No sólo se
trata de una avenida emblemática, sino que su valor turísti-
co, comercial y arquitectónico es incalculable. Obras mara-
villosas de Gaudí y joyas del modernismo se entrelazan
con el lujo de algunas tiendas, convirtiendo el paseo de
Gràcia en una experiencia para el disfrute de los barcelone-
ses y un polo de atracción de transeúntes de todo el mun-
do. No parece verlo así el Ayuntamiento, que se muestra
cicatero en el mimo y cuidado que merece tal paseo. No se
trata aquí de grandes inversiones, sino que, con un poco
más de sensibilidad y unos cuantos arreglos a tiempo, se
puede cambiar la percepción de dejadez y desidia que se
tiene al transitar por esta vía. Admiten deficiencias los
responsables municipales. Es de esperar que pongan las
soluciones sin demora.

Tras más de 40 días de irregu-
laridades, el corredor del Ga-
rraf de la red ferroviaria de
cercanías volvió ayer a la nor-
malidad. Ello supone que las
líneas C2 sur, C7 y C10 de
cercanías, así como los trenes
de largo y medio recorrido, ya
circulan con normalidad, su-
perando los problemas causa-
dos por las obras del AVE.

Alfredo Abián VICEDIRECTOR

Bono en Barcelona El paseo de Gràcia merece más

ETA asesina en Francia

Internacional 3
Política 19
Opinión 38
Tendencias 44
Necrológicas 50
Cultura 55
Cartelera 64
Loterías 71
Deportes 72
Economía 87

Se acabó el baile de fechas. El
nuevo túnel de Vielha se abri-
rá al tráfico el día 4, vigilia
del puente de la Purísima.

VIDEONOTICIA
Le mostramos las imágenes de
cómo se vivió la manifestación
de ayer en Barcelona por el de-
recho a decidir.

VIDEOTERTULIA
Aficionados del Espanyol y del
Barça comentan el partido de
fútbol que enfrentó anoche a
los dos equipos.

JUEGOS
25 juegos on line.

TENGO UN BLOG
Hug Salvat, a los 8 años en la red.



EUROCOPA 62 Y 63

No todos los empates son iguales

Los Reyes y los Príncipes, con la familia del agente asesinado. En la foto, don Felipe da el pésame al
hermano del guardia fallecido y doña Letizia abraza a los padres en un funeral al que también acudieron los Reyes. PÁGS. 15 Y 17

Sergi Pàmies

DANI DUCH

POR LA ESCUADRA

Confusión
sobre el
resultado del
referéndum
en Venezuela

www.lavanguardia.es Número 45.304 1 euro

¿A qué huele
Barcelona?

El Gobierno toma nota
del malestar catalán

œDe la Vega rechaza que la
marcha tenga efectos electorales

c El espaldarazo electoral facilitará al presidente ruso influir desde otro cargo en el futuro INTERNACIONAL 3 Y 4

España se enfrentará a
Rusia, Suecia y Grecia

c Los problemas por malos
olores afectan a una de cada
cuatro viviendas de la ciudad

œLos socios de Montilla piden
firmeza con Zapatero POLÍTICA 13 Y 14

Putin consigue una abrumadora
mayoría a un año de dejar el poder

LUNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2007

VIVIR 1 A 4

INTERNACIONAL 6

œEl Ejecutivo admite el enfado
pero no lo considera general

ENTREVISTA 54 Y 55

Iniesta: “Cuando
juego, mi obligación
es divertirme”
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Màrius Carol

LA manifestación del sábado en Barcelona fue
un éxito. Un éxito de participación –la convo-
catoria más concurrida desde las masivas
concentraciones contra la guerra de Iraq en

la primavera del 2003– y un gran éxito de tono y com-
portamiento. No hubo incidentes, no hubo crispación,
no hubo insultos contra nadie. Convendría que toma-
sen buena nota de ello quienes desde Madrid observan
estos días con mucha atención Catalunya, a cien días
de las elecciones generales. Después de aguantar du-
rante cuatro años el insulto constante de determina-
dos propagandistas, después de soportar un intento de
boicot comercial en toda regla –iniciativa inaudita en
una democracia occidental–, después de asistir al bo-
chornoso apagón del verano y al tremendo desaguisa-
do de los trenes de cercanías, el catalanismo desfiló el
sábado por las calles de Barcelona con pulcritud euro-
pea. Porque Catalunya es una sociedad plenamente
europea. Conviene que en Madrid nadie lo olvide.

Cometerán un serio error de apreciación quienes
pretendan reducir la manifestación del sábado a un
“desafío independentista”. Hubo gritos y pancartas a
favor de la independencia de Catalunya, es cierto –al
fin y al cabo, el programa independentista es una op-
ción más de las que conviven democráticamente en
una sociedad con seis partidos parlamentarios–, pero
el acto del sábado sumó sensibilidades muy distintas,
coaguladas por un fuerte sentimiento: el deseo de de-
cir basta a una situación de desánimo colectivo. El de-

seo de dar un toque de atención al Gobierno, a la opi-
nión pública española y al propio estamento político
catalán. El deseo de enviar una señal de vigor. De vitali-
dad. Sin duda alguna, la presencia entre los manifestan-
tes de los ex presidentes Jordi Pujol y Pasqual Mara-
gall contribuyó a reforzar la centralidad de la iniciati-
va. Los partidos catalanes que decidieron mantenerse
al margen de la convocatoria, por razones que deben
ser respetadas, seguramente ya habrán tomado buena
nota de ello. La manifestación fue un éxito.

La señal está enviada. También cometerían un error
de apreciación quienes, desde Catalunya, creyesen
que acaba de emitirse un salvoconducto para una ma-
yor radicalización del catalanismo, más allá del provo-
cado en estos últimos tiempos por la infatigable pugna
entre Convergència i Unió y Esquerra Republicana.

Y por último, aunque no lo último, la manifestación
del sábado señala que en Catalunya las cosas suelen ir
mejor cuando existen marcos de unidad y confluencia
capaces de fijar ideales y metas comunes, sin detrimen-
to de la competición democrática. Catalunya siempre
ha prosperado cuando ha conseguido mancomunar
ideas y esfuerzos. Es cierto que estamos en puertas de
una importante campaña electoral, pero el mensaje de
fondo del sábado va más allá de la cita del 9 de marzo
del 2008. Quienes hoy observan la realidad catalana
con suma atención deben tenerlo en cuenta; el presi-
dente del Gobierno, en primer lugar. No estamos ante
un sarpullido banal. Ni ante una inflamación pasajera.

Después de la manifestación

RUSIA Unida, el partido cuya lista encabeza el
presidente Vladimir Putin, arrasó ayer en las
elecciones a la Duma (o Cámara de Diputa-

dos). Según los primeros escrutinios, obtuvo el 63%
de los votos, frente al 37% de las elecciones del 2003.
El resultado encaja dentro de lo esperado, sobre todo
después del férreo control realizado desde el Krem-
lin sobre los medios de comunicación.

Para Putin, la indiscutible victoria de RU equivale
a un voto de confianza hacia su persona y su discurso
nacionalista. En esta línea, justo el día anterior a las
elecciones, firmó la ley que suspende la participación
de Rusia en el tratado sobre fuerzas convencionales
en Europa, lo que le deja las manos libres para despla-
zar tropas a los flancos norte y sur del país. El objeti-
vo de ello, sin embargo, es contrarrestar políticamen-
te el proyecto de escudo antimisiles que Estados Uni-
dos pretende instalar en la Europa del Este.

Durante sus ocho años de presidencia, que termi-
nan en marzo, Putin ha logrado levantar la moral de
sus compatriotas con un discurso hipernacionalista y
ha recuperado la economía, principalmente gracias a
la gestión de los recursos energéticos.

Hasta ahora, Putin ha mantenido el interrogante
sobre su futuro a partir de las presidenciales. Pero el
masivo apoyo logrado ayer le reforzará para seguir
manejando los destinos de su país a través de la presi-
dencia de su partido e, incluso, de una hipotética jefa-
tura del gobierno tras una reforma del ejecutivo.

LA inflación ha seguido disparada en noviem-
bre. Según las primeras estimaciones, los pre-
cios en los países de la zona euro han repunta-

do hasta el 3% en tasa interanual, cuatro décimas más
que en octubre, aunque con especial incidencia en Es-
paña, donde la inflación ha superado la barrera del
4%. Este pésimo dato, que dobla la previsión del Ban-
co Central Europeo (BCE), significa una grave pérdi-
da de competitividad y de poder adquisitivo. Consti-
tuye, sin duda, el principal problema económico del
país y puede agravarse mucho más a medio plazo si
no se evita el riesgo de una espiral precios-salarios.

La subida del petróleo y de los alimentos básicos,
como consecuencia de la escasez internacional de ce-
reales, explica las tensiones inflacionistas. El vicepre-
sidente Solbes afirma que a mediados del año próxi-
mo la tasa interanual de inflación mejorará. Pero no
basta con sentarse a esperar, sino que España debería
arbitrar un plan de choque contra la inflación. De en-
trada, con una restricción presupuestaria de cara al
2008 para que el gasto público no eche más leña al
fuego. Pero también estudiando la posibilidad de rea-
lizar intervenciones en el mercado alimentario y ac-
tuaciones a través de la política de competencia para
combatir las subidas excesivas. A estas alturas no se
entiende que no se haya hecho nada al respecto. En
cualquier caso, al ritmo que van los precios, todo indi-
ca que el BCE se verá obligado a reemprender la diná-
mica alcista de los tipos de interés.

Putin arrasa Precios disparados

En brazos de
la nostalgia

E l país debe de estar peor de lo
que parece, porque nos he-
mos echado en brazos de la
nostalgia. Así que estamos

instalados en nuestro particular Cuénta-
me, como si fuera mejor el tiempo pasa-
do que los días que quedan por venir. Y
recuperamos las canciones de Abba pa-
ra un musical, revivimos con Bruce
Springsteen el concierto en el Camp
Nou, vuelve a programarse Muerte en
Venecia en el cine y triunfan las memo-
rias de Pujol en las librerías, esperando
a que lleguen las de Maragall. Y entre-
vistan a Manuel Galladora en su último
día como secretario del metal de la
UGT y suelta: “En Catalunya antes ha-
bía mejores empresarios que ahora”. Es
decir, hasta los históricos del sindicalis-
mo añoran pasados patronos, posible-
mente recordando enfrentamientos
que son historia.

Otrosí: estos días puede verse la expo-
sición En transició en el CCCB, todo un
éxito de público que intenta reconocer-
se en fotografías de manifestaciones
añejas, en filmaciones en blanco y ne-
gro de personajes olvidados, en carteles
de partidos que son memoria, en cancio-
nes arrinconadas de pasados guate-

ques. La nostalgia es casi una droga pa-
ra olvidar el presente que se nos ofrece
lleno de dudas, que nos remite a trenes
que no van, educación que tampoco va,
políticos que igualmente no van. La año-
ranza ha pasado de ser el álbum maqui-
llado de los recuerdos a convertirse en
el salvavidas al que agarrarse en mitad
de la tormenta oceánica. Lo hermoso es
escuchar a Procol Harum y revivir una
piel quinceañera, lo aterrador es viajar
a nuestra adolescencia y pensar que al
menos entonces sabíamos contra quién
estábamos.

La nostalgia nos invade porque lo
que debía ser una parada en el camino
se ha convertido en refugio. En su vien-
tre de pretéritos perfectos sentimos el
confort de los tiempos vividos sin an-
gustiarnos por los futuros imperfectos.
Hoy la añoranza no es una bufanda, si-
no el abrigo. Nadie hace caso a Peter de
Vries, que proclamaba que la nostalgia
ya no es lo que era, sino que le rectifica-
mos en el sentido de que es lo que era y
mucho más. Hace unos años, cuando
Uruguay vivía el desasosiego de una dic-
tadura que arrasó los años felices, la so-
ciedad se inventó la noche de la nostal-
gia, donde las viejas canciones y los anti-
guos locales renacían para borrar por
unas horas la pesadilla del totalitaris-
mo. Luego se impuso la democracia y la
fecha quedó en el calendario, no como
una jornada para rememorar las viejas
canciones de amor, sino para recordar
que hay etapas que no deben volver.

La nostalgia no es una enfermedad,
sino un sentimiento, pero inoculándo-
nosla en exceso corremos el riesgo de
que nos ocurra lo mismo que con los an-
tibióticos: que al abusar de ellos dejan
de tener un efecto beneficioso. Y no es-
taría de más ser conscientes de la adver-
tencia de Sabina cuando escribió: “No
hay peor nostalgia que añorar lo que
nunca jamás sucedió”. Así que ponga-
mos las pilas por lo que viene, que a lo
mejor lo que vino estaba sin baterías.c
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La añoranza ha pasado de
ser el álbum de recuerdos
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Tensión tras el fracaso. El rostro de Chávez en la noche del domingo recogía el impacto del resultado negativo de la consulta

El euro
fuerte obliga
a Airbus a
deslocalizar
producción

FRANCESCO SPOTORNO / REUTERS

La derrota
de Chávez
abre una
nueva fase
política en
Venezuela
c El presidente acepta el
resultado pero rechaza
que su legitimidad esté
cuestionada

VIVIR 1 A 3

c Uno de los etarras
disparó a quemarropa
a los guardias civiles
dentro del coche

œEl dictamen afirma que
crearía inseguridad jurídica

www.lavanguardia.es Número 45.305 1 euro

c Nadal y Tura critican
una actitud arrogante del
Gobierno POLÍTICA 13 Y 14

Madrid vive
hoy una
jornada de
frágil unidad
contra ETA

El Govern retirará el
alquiler forzoso de pisos

c Zapatero atribuye la
marcha del sábado a
motivaciones electorales

œEl artículo de la ley tenía el
rechazo de CiU y PP ACTUALIDAD 20

El cierre del Vips
deja Barcelona
sin un referente
del comercio
nocturno

Montilla asume el
“mandato exigente”
de la manifestación

MARTES, 4 DE DICIEMBRE DE 2007

POLÍTICA 15 y 16

INTERNACIONAL 3 A 6

œEl Consultiu considera
inconstitucional la medida

TENDENCIAS 28 Y 29

España
suspende el
examen de Kioto
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TENDENCIAS 24 Y 25

c Lanueva ley del
sector prohibirá la
presencia depolíticos
electos en los consejos

c Catalunya alcanzahoy temperaturas extremas; Lleida llegó ayer a los 40º
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Lamanifestación contra
el fallo delTC, apunto

c El disidente deja
suprotesta por el
anuncio de liberación
de52opositores

œLos ex presidentes de la
Generalitat y el Parlament
apelan al orgullo y la unidad

œAlud de adhesiones de
entidades de la sociedad civil
a la movilización POLÍTICA 12 Y EDITORIAL

Elvetoa las
corridasde
torosrecibeel
aval jurídico

Haití deja en
evidencia al
voluntariado
inexperto

ElGobierno
permitirá
a lascajas
convertirse
enbancos

El cubano
Fariñas
abandona
lahuelga
dehambre

œLos organizadores y los
políticos acuerdan por fin
los símbolos de la marcha

VIERNES, 9 DE JULIO DE 2010

DEPORTES 48 Y 49

Llega la ola de calor

El disidente cuba-
no Guillermo Fa-
riñas anunció
ayer el fin de 135
días de ayuno al
anunciarse que el
gobierno de Raúl

Castro excarcelará a 52 oposi-
tores. La medida, además, ha
mejorado el clima político en
la isla, amplía el margen para
las reformas y permite un acer-
camiento a Europa y Estados
Unidos. INTERNACIONAL 3 Y 4

El presidente Zapatero anunció
que el Gobierno aprobará hoy la
nueva ley de cajas que, entre
otras cosas, permitirá a las entida-
des que lo deseen convertirse en
bancos. ECONOMÍA 64

Puyol: “Aún tenemos
quemarcar ungol
más importante”

El calor sofocante se apoderó
ayer de Lleida. Los termóme-
tros de la calle marcaban 40º o
42º a la sombra. La temperatura

en los observatorios oficiales ro-
zó los 40º. Hoy la ola de calor se
instalará en toda Catalunya y
hasta el fin de semana no se es-

pera que el ambiente refresque.
En la foto, unos turistas en Bar-
celona beben agua y se protegen
con crema. VIVIR 4
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MAÑANA tendrá lugar en Barcelona una
manifestación que pretende ser la res-
puesta ciudadana a la sentencia del Tri-
bunalConstitucional sobre el Estatut de

Catalunya, sentencia cuyo contenido exacto se dará a
conocer en los próximos días. Será, con toda probabili-
dad, una granmanifestación. El cálculo del número de
asistentes a este tipo de actos ha ido evolucionando,
siendo una de las fórmulas más recientes el recuento
electrónico a partir de una fotografía aérea. Con estos
nuevos sistemas, la cifras míticas del pasado tienden a
disminuir en las manifestaciones del presente. No es
fácil sacar a centenares demiles de personas a la calle.
Existe, sin embargo, una unidad de medida histórica.
El puntode referencia de este 10de julio del 2010debe-
ría ser la manifestación del 11 de septiembre de 1977
(el paseo de Gràcia y la ronda Sant Pere, llenos a rebo-
sar). La primera gran manifestación en democracia
por la recuperación de la autonomía (“Volem l'Esta-
tut!”) y, treinta y tres años después, una manifestación
de protesta por el desigual desenlace de la ampliación
de esa misma autonomía. Una protesta por el fondo y,
sobre todo, por las formas del proceso iniciado en el
2004-2005 en el cuadro de un cambio simultáneo de
mayorías parlamentarias en Catalunya y en España.
Hay motivo, piensa mucha gente en Catalunya. El

proceso de reforma del Estatut ha desencadenado de-
masiadas tensiones. Partede ellas, lógicas y comprensi-
bles dada la envergadura y la trascendencia del texto
aprobado por el Parlament en septiembre del 2005.
Otras tensiones vividas estos años escapan a la lógica y
a la racionalidad que debiera presidir la vida pública
de un país maduro. Ha habido cizaña al por mayor y

juego tácticodesbocado (boicots comerciales,manipu-
lación infame por parte de determinados medios de
comunicación, recogidas de firmas “contra los catala-
nes”, acciones de filibusterismo en el interior del
TC...). El resultado final es un enorme cansancio. Un
infinito cansancio. Lo señalábamos en el editorial del
pasado domingo, el contradictorio balance del tercer
Estatut de Catalunya es el siguiente: sensible amplia-
ción de la autonomía catalana en el ámbito de las com-
petencias administrativas y del lenguaje simbólico; de-
cisiva salvaguarda del modelo lingüístico en la escuela
(que un sector del TC pretendía perforar); cerrojazo
ante otros cambios estructurales (poder judicial y crite-
rios de financiación); desafección, desapego, descon-
fianza en el estamento político y hundimiento enCata-
lunya del teorema de unaEspaña plural e integradora.
Hay otromotivo para que el descontento se exprese

puesto que el TC recorta una ley refrendada por los
ciudadanos en referéndum. Tras varios días de increí-
ble discusión bizantina, ayer se cerró un acuerdo que
permitirá al president de la Generalitat encabezar la
manifestación con la senyera, y a la principal entidad
promotorade lamarcha (ÒmniumCultural) no renun-
ciar al lema inicial. ¿Era necesario tan inútil barullo?
La capacidad de la política catalana para rozar el ridí-
culo y empequeñecer el país es, en ocasiones, verdade-
ramente asombrosa. LamanifestacióndeBarcelona se-
rá noticia en Europa y, por supuesto, en el resto de
España. Sólo cabe esperar una cosa: civismo, amor al
país, respeto al quepiensadiferente, templanza, espíri-
tu ciudadano y sentido del ridículo. Catalunya, vieja
nación de Europa (así lo expresa el Estatut validado),
merece respeto. Que nadie la empequeñezca.

Lamanifestación

ELFondoMonetario Internacional (FMI) re-
dujo ayer su previsión de crecimiento de la
economía española para el añopróximohas-
ta el 0,6% –con una merma de tres déci-

mas–, lo que supone colocarnos en unnivel que esme-
nos de la mitad de la estimación con la que trabaja el
Gobierno. Lomás lacerante es que almismo tiempoha
aumentado en cuatro décimas la previsión de creci-
miento para la economía mundial, aunque siempre
puede servir de consuelo advertir que ello sea debido
al renacido empuje de economías tan alejadas física-
mente de nosotros como las asiáticas o la brasileña,
que liderarán todos los rankings del 2011. Significa, en
definitiva, la consolidación de un crecimientomundial
ados velocidades en la que los grandespaíses emergen-
tes llevan la delantera sobre los europeos.De todosmo-
dos, esta revisión a la baja del FMI no ha supuesto una
sorpresa, después de ver las decisiones en cadena que
se han tomado en Europa, en las que ha prevalecido el
ajuste fiscal –sobre todo a través de la reducción del
gasto público–, en contraposición total con las políti-
cas expansivas llevadas a cabo en los últimos tiempos.
Y así parecen haberlo mostrado los mercados de valo-
res, que con su evolución de ayer lanzaban el mensaje
de que ya lo tenían descontado.

Pero una cosa son los mercados financieros y otra la
realidad económica del país, el día a día de la actividad
de miles de empresas y de millones de trabajadores.
De entrada, un crecimientomenor para el 2011 signifi-
ca un freno importante a la necesaria y urgente reduc-
ción del paro, el gran reto que tiene planteado el país,
con más de cuatro millones de personas en esta situa-
ción. Y, por supuesto, un golpe para los empresarios
quemantienen con duros sacrificios sus cuentas de re-
sultados a la espera de una mejora de la demanda. Y,
casualidad o no, el dato del FMI se ha dado a conocer
justo al día siguiente de que la OCDE informara de
que, de los 5,4 millones de parados que ha causado la
crisis en la Unión Europea, 2,4millones –un pocome-
nos de la mitad– son de España. Una proporción a to-
das luces desorbitada, en función del peso real de las
respectivas economías. Y, lo que resulta si cabe más
preocupante, es la advertencia de la institución inter-
nacional de que, a la vista de la lenta recuperación de
la actividad que se augura, aumentará sustancialmente
el desempleo de larga duración. Ello no hace sino alar-
gar el periodo de zozobra en el que estamos inmersos
desde hace más de dos años. El círculo vicioso econó-
mico, pues, mantendrá su vigencia algo más de lo de-
seado, mientras el punto de ruptura se hace esperar.

El recorte del FMI

‘Rasoi e pettini,
lancette e forbici’

E l martes La Vanguardia in-
formaba de que Irán ha or-
denado que los hombres se
corten el pelo sin contrave-

nir las creencias pilíferas del Profeta.
Se trata de librar al país de “los deca-
dentes cortes de pelo occidentales”.
El catálogo de normas lo presentó el
mismísimo ministro de Cultura, en
una rueda de prensa. En la foto que
ilustraba el breve se le ve frente a un
panel con fotos de señores de frente y
de perfil, al estilo de esas que hay en
algunas peluquerías, que ilustran las
posibilidades estilísticas del resident
barber y que a veces hacen que, a pun-
to de entrar, des media vuelta.
Las normas. Nada de colas de caba-

llo, como las que muchos futbolistas
lucían en este Mundial. Nada de lle-
var el pelo corto en la parte superior
de la cabeza y en los lados y, en cam-
bio,melenita por detrás. Nada de pun-
tas a lo punki. En cambio se permiten
la raya al lado y el flequillo. Se acepta
la gomina. Es preferible el rasurado to-
tal, pero se tolera la perilla. Imagino
al conseller deCultura frente a un car-
tel semejante, diciéndonos a qué tipos
de corte de pelo podemos optar para

ser buenos ciudadanos. Imagino tam-
bién que, en su caso, la calvicie rotun-
da haría aún más espectacular la foto
resultante. Imagino todo eso y medio
sonrío, pero en Irán no sonreiría, por-
que, según leí luego en elTelegraph, el
Gobierno ha clausurado ya diversas
barberías por cortes de pelo occiden-
talizantes: “Regularmente, la policía
iraní realiza controles demoralidad, y
arresta a las mujeres que visten cha-
quetas cortas y pañuelos frívolos, así
como a los hombres que lucen pelos
puntiagudos y pantalones vaqueros
ceñidos. Las corbatas también son vis-
tas como un símbolo de la decadencia
occidental”.
La vestimenta y los cortes de pelo

preocupan cada vezmás al fascio isla-
mista. En Somalia, desde mediados
del mes pasado los hombres tienen
prohibido afeitarse, por orden de los
grupos que controlan el centro y el
sur del país, pasando del gobierno ofi-
cial, que cada vez pinta menos. Ahí
hay que dejarse crecer la barba y afei-
tarse el bigote: “Quien viole esta nor-
ma afrontará las consecuencias que
dicta la ley islámica”. Los castigos ha-
bituales a quien desobedece una or-
den son latigazos, amputaciones o la
ejecución, generalmente en público
pero también en privado, como suce-
dió con dos aficionados al fútbol a los
que al inicio de este Mundial pillaron
en casa, siguiendo el partido entre Ni-
geria yArgentina. Los ejecutaron in si-
tu, porque también el fútbol es una
muestra de la decadencia occidental.
El día antes de que empezase este

campeonato, la FIFAguardó unminu-
to de silencio por las muertes de Jar-
que, Nigris, Vitoria, Samaranch yBob-
by Robson. En cambio, el domingo no
guardará ni un segundo de silencio
por estos dos seguidores del Mundial,
muertos porque el hecho de que te
guste el fútbol entra en contradicción
con los designios de Alá.c

Se trata de librar
a Irán de “los
decadentes cortes
de pelo occidentales”
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LENGUA

Dar sentido jurídico
a la nación catalana es
“incompatible” con la
“unidad e indivisibili-
dad” de la nación
española, consagrada
en la Constitución

“Las administraciones
públicas catalanas no
pueden tener preferen-
cia por ninguna de las
dos lenguas oficiales”.

“Es constitucionalmente
obligado que las dos
lenguas cooficiales sean
reconocidas (...) como
vehiculares”, “sin perjui-
cio de que el legislador
pueda adoptar medidas
tendentes a corregir
situaciones históricas
de desequilibrio”

“El Estado siempre os-
tenta una superioridad
respecto a las autono-
mías. Sólo puede ad-
mitirse como principio
de cooperación”

Las inversiones del
Estado no dependerán
del PIB; aunque sea
un elemento relevan-
te, no es “directamen-
te vinculante”

NACIÓN

FUNDAMENTOS
JURÍDICOS

EDUCACIÓN

BILATERALIDAD

INFRAESTRUCTURAS

Los cuchillos
japoneses

Éxitos
del cine
clásico

EUROS EUROS
EURO

HOY Y MAÑANAHISTORIADELAFELICIDAD MAÑANA

La senyera de la unidad. Funcionarios de la Generalitat extendieron ayer la bandera que encabezará la protesta

HOY

1,50

ÀLEX GARCIA

1,951

Lospendientes
Prince
Charm

www.lavanguardia.es 1,20 euros (+ cine, 2,20€ / + pendientes, 3,15€ / + cuentos, 7,15€ / + curso, 11,10€ / + libro, 11,15€ / + II GM, 12,10€)

AFILADOR

Provocación
‘ELLOS
YELLAS’

c Másdemil entidades convocan laprotesta
dehoy contra la sentencia delEstatut

œEl tripartito y CiU critican la acción
del tribunal, que consideran una afrenta

Partidos y sociedad
civil esperanuna
participaciónde
alcancehistórico
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SÁBADO, 10 DE JULIO DE 2010 / N.º 46.245

œEl Constitucional adelanta sus plazos y
publica la sentencia la víspera de la protesta

Ambiente de cita histórica. Las
más de mil entidades que han
convocado la manifestación de
hoy en Barcelona contra la sen-

tencia del Tribunal Constitucio-
nal sobre el Estatut confían en
que la participación de los cata-
lanes bata récords.

LA DEFENSA DEL ESTATUT POLÍTICA 14 A 20
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Tamara Rojo

El Festival Grec, que dirige
Ricardo Szwarcer, llega a

su ecuador con un amplio rami-
llete de propuestas, desde la dan-
za butoh a los sor-
prendentes artistas
emergentes del Fast
Forward o una obra
de Thomas Bern-
hard. PÁGINA 36

Ricardo Szwarcer

La Generalitat Valenciana
ha decidido que a partir de

ahora enseñará fotos de abortos
y fetos a todas las mujeres emba-
razadas que quieran
abortar para disua-
dirlas, tal y como ha
anunciado su porta-
voz, Paula Sánchez
de León. PÁGINA 33

PORTAVOZ GOBIERNO VALENCIANO
Paula Sánchez de León

El Tribunal Constitucional
dio a conocer ayer sus argu-

mentos jurídicos para recortar el
Estatut, en la víspera de la mani-
festación quehoy re-
clamará en Barcelo-
na la plena consti-
tucionalidad del tex-
to refrendado en el
2006. PÁGINA 14

PRESIDENTA DEL TC
María Emilia Casas

La firma demodaDesigual,
que dirige Manel Adell, ha

invertido 22,5 millones de euros
en las instalaciones de su nueva
sede, ubicada en el
anexo del hotel W.
Desigual facturó
300 millones en el
ejercicio 2009, un
85% más. PÁGINA 83

DIRECTOR GENERAL DE DESIGUAL
Manel Adell

El prestigioso Royal Ballet
de Londres presenta desde

hoy hasta el martes en el Liceu
La bella durmiente de Chaikov-
ski. En dos de las
funciones actuará la
española Tamara
Rojo, figura estelar
de la compañía bri-
tánica. PÁGINA 36

BAILARINA

DIRECTOR DEL FESTIVAL GREC

EL SEMÁFORO

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL
Perplejidad
El anuncio de la liberación de
52 presos cubanos por parte del
Gobierno castrista coge despre-
venida a la disidencia y la obliga
a cambiar de discurso. PÁGINA 8

POLÍTICA
Más acusados
La Fiscalía ha decidido ampliar
la querella por el caso del hotel
del Palau de la Música, y acusa
a tres cargos municipales. Se
trata de Ramon García Bragado,
Ramon Messeguer y Enric Lam-
bies. PÁGINA 21

EDITORIALES
Temas del día
La aprobación por parte del
Consejo de Ministros de la deno-
minada ley de Cajas; y el caos
que sigue reinando en Haití,
seis meses después del devasta-
dor terremoto que destruyó el
país. PÁGINA 24

OPINIÓN
Espejo de sociedades
Manuel Castells analiza aspectos
colaterales del fútbol: “El Mun-
dial ha sido espejo de sociedades
y constructor/destructor de iden-
tidades, demostrando una vez
más que el mundo no es plano,
que la diversidad es infinita, que
la globalización es un manto leve
que apenas va mas allá de la fi-
nanza que virtualiza nuestros
ahorros”. PÁGINA 25

TENDENCIAS
Torturada y prostituida
Una niña rumana de 15 años de
edad fue raptada en Bucarest y
trasladada a Barcelona donde
una red de proxenetas de su mis-
mo país la obligó a prostituirse
en un piso del Raval, donde reci-
bía clientes durante doce horas
diarias. PÁGINA 32

CULTURA
Novela y teatro
El Festival de Aviñón se rinde
ante el novelista Olivier Cadiot,
un hombre ajeno al teatro pero
con la suerte de que el director
Ludovic Lagarde decidiera lle-
var a los escenarios su novela
Un nid pour quoi faire. PÁG. 38

DEPORTES
Llegan los Alpes
“Otros equipos, como el Saxo o
el Liquigas, incluso el Radio-
Shack, tienen que endurecer la
carrera. Luego nunca se sabe,
pero yo igual me mantengo a la
expectativa en los Alpes”. Pala-
bras de Alberto Contador ante la
primera etapa de montaña. hoy,
en el Tour. PÁGINA 66

ECONOMÍA
Pesimismo
El Col·legi d'Economistes cree
que la situación económica de
Catalunya es ahora peor que
hace un año, segun una encuesta
entre los asociados. Los econo-
mistas creen que la actual situa-
ción económica no experimenta-
rá grandes cambios a corto plazo
pero que empeorará de cara a
final de año. PÁGINA 75

c

El Tribunal Constitucional completó ayer una muy
pésima gestión de la sentencia sobre el Estatut de
Catalunya, que ha situado a una de las más altas
magistraturas del Estado al borde del más absolu-

to desprestigio institucional. La historia juzgará lo que diez
magistrados, a cuál más irresponsable, han realizado durante
cuatro largos años y cuyo cenit de desatinos se produjo ayer
a mediodía al hacerse público el fallo completo de la senten-
cia, tan sólo 24 horas antes de la manifestación que se cele-
brará hoy en Barcelona bajo el lema “Som una nació. Nosal-
tres decidim”. Digámoslo claro: el TC, al escoger la víspera de
la manifestación para hacer pública la totalidad de la senten-
cia, ha practicado un acto de provocación, de desdén, de me-
nosprecio. También de arrogancia. En su incompetencia ha
prendido un lanzafuegos en un cuarto repleto de dinamita y
ha dado una excusa, si faltaba alguna, para que los catalanes
acudamos hoy masivamente a la marcha, ignorando incluso
la temeridad que puede haber sido convocar una protesta

que pretende ser multitudinaria un 10 de julio. Más allá de lo
que se ha declarado inconstitucional, un artículo completo,
trece preceptos de modo parcial y que en otros 27 artículos el
TC ha fijado la interpretación de la constitucionalidad, a lo
largo de las 881 páginas existen demasiadas emboscadas jurí-
dicas como para quedarse tranquilos. Sobre todo cuando los
gestos, las actitudes, dicen incluso más que la letra de la sen-
tencia. Anoche, en un acto de graduación de alumnos del
IQS, uno de los oradores explicó que una vez un payés de las
Terres de l'Ebre le había dicho en una visita oficial que una
persona fuerte no es la que no se cae nunca, sino la que siem-
pre se levanta. Y eso es Catalunya, mal que les pese a unos y
a otros y aunque desde la distancia se entienda tan poco.

c

c

La lección deVidreres

c

Allenya rueda
conBruni enParís
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EnBarcelona, no
CREEMOS QUE...

Protegiéndose
del calor
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Custo Barcelona, la firma de moda, eligió Berlín,
porque allí se celebra el Bread & Butter, para pre-
sentar la noche del jueves su colección de la línea

juvenil Custo Line para la próxima temporada primave-
ra-verano del 2011. En septiembre, la firma catalana pre-
sentará el resto de su colección veraniega, los diseños
más trabajados y sofisticados, en el ya tradicional desfile
(que organiza dos veces al año) en la semana de la moda
de Nueva York. Custo tiene vocación internacional y pa-
sea por el mundo su apellido Barcelona, donde acaba de
inaugurar un beach club, pero poco más: la semana pasada
celebró un desfile en la capital catalana, en el que las mo-
delos lucieron los trapitos para este invierno, los que ya
presentó el pasado febrero en Nueva York y que ahora
están a punto de llegar a las tiendas. El desfile de Barcelo-
na coincidió con The Brandery, el salón de moda que
sustituyó al Bread & Butter, y en el que las firmas locales
van perdiendo peso y espacio edición tras edición.

Las páginas de Vivir informan hoy del éxito cosecha-
do en el Ayuntamiento de Vidreres para combatir
la prostitución en sus carreteras. La receta ha sido

simple: más vigilancia y una obras menores para cerrar
caminos secundarios y arcenes. Hay que tomar nota de la
experiencia porque son muchos, demasiados, los munici-
pios catalanes que padecen este problema. No hace mu-
cho, estas mismas páginas se hacían eco de las dificulta-
des de otros municipios (Castelldefels, La Jonquera...)
para resolver este problema. Cuando calificamos la receta
de Vidreres de simple no ponemos en cuestión su efica-
cia, ni su buena intención. Todo lo contrario. Pero a me-
nudo, esa presión no hace más que desplazar el proble-
ma. Así, puede que Vidreres lo haya resuelto pero ¿cuán-
to tardaremos en oír la voz de otro alcalde vecino queján-
dose de que el problema está ahora en sus carreteras? La
solución definitiva, como en tantas otras cosas, llegará
con la ley y con la educación, en especial, de los hombres.

El verano ha tardado en lle-
gar, pero cuando lo ha he-
cho ha sido con todo rigor.
No sólo los termómetros
marcan máximas extremas,
la humedad eleva la sensa-
ción de calor, creando en las
calles un ambiente sofocante
que los ciudadanos intentan
mitigar con aire acondiciona-
do y protegiéndose del sol.

José Antich DIRECTOR
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Woody Allen
ya ha iniciado
el rodaje de
su filme núme-
ro 41, Midnight
in Paris, en el
que interviene
Carla Bruni.

MANIFESTACIÓN, EN DIRECTO
Siga en directo desde la unidad
móvil de LV.es el desarrollo de
la manifestación contra la sen-
tencia del TC sobre el Estatut.

ESTRENOS DE CINE
Vea los tráilers de las películas
que se estrenan esta semana.

SALIR POR MENOS DE 5 EUROS
La guía de ocio para la crisis.

RELATOS DE SAN FERMÍN
Participa en el concurso y gana
dos estancias en un hotel de tu-
rismo rural en Navarra.
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Pere Bonet

Lamanifestación organiza-
da por Òmnium Cultural

fue un éxito demovilización. Los
catalanes respondieron de forma
pacífica y contun-
dente a la sentencia
del Constitucional y
pidieron que se res-
pete íntegro el Esta-
tut. PÁGINA 18

Muriel Casals

Lupe Barría, de 60 años, vi-
ve en Santiago de Chile y

hace un año ymedio empezó a es-
tudiar catalán a distancia para ha-
blar con su nieto
Guillem. La posibili-
dad de aprender ca-
talán por internet
ha atraído a 40.000
personas. VIVIR

ARQUITECTA CHILENA
Lupe Barría

ElMuseud'Història deBar-
celona promueve la crea-

ción de un centro de interpreta-
ción en la vieja fábrica de Oliva
Artés del Poblenou.
En este edificio se
explicará la historia
industrial del barrio
y su tradición obre-
ra. VIVIR

DIRECTOR DEL MUHBA
Joan Roca

Este va a ser el verano Bar-
celó, pues el artista mallor-

quín (53) inaugurará a partir del
próximo jueves sendas exposicio-
nes en Barcelona
que permitirán reco-
rrer su obra desde
sus años de juven-
tud hasta creaciones
recientes. PÁGINA 50

ARTISTA
Miquel Barceló

El presidente de la Confra-
ria del Cava Sant Sadurní,

Pere Bonet, como el Consejo Re-
gulador, considera que el sector
debe impulsar inno-
vadoras promocio-
nes para animar el
mercado interior y
desestacionalizar el
consumo. PÁGINA 38

PRES. CONFRARIA CAVA ST. SADURNÍ

PRESIDENTA ÒMNIUM CULTURAL

EL SEMÁFORO
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LA MIRILLA

INTERNACIONAL
Japón se harta
En agosto del 2009 el centroiz-
quierda arrasó en las elecciones
japonesas. Hoy se renueva la
mitad del Senado y podrían
perder su exigua mayoría, pero
el premier Kan pide otra oportu-
nidad. PÁGINA 14

POLÍTICA
Andalucía, sin corredor
Desde 1984, la red ferroviaria
entre Granada y Murcia está
interrumpida, y el corredor me-
diterráneo no existe: se apostó
por el AVE con Madrid. PÁG. 28

EDITORIALES
Manifestación y desprecio
La manifestación de centenares
de miles de personas en el cen-
tro de Barcelona como reacción
a la sentencia del Tribunal
Constitucional contra el Estatut
de Catalunya; y la humillación
y el desprecio televisados, te-
mas analizados hoy. PÁGINA 32

OPINIÓN
Goles indisolubles
Pilar Rahola asegura en su ar-
tículo que “con cada gol, la Es-
paña única, indisoluble y verda-
dera marca su gol particular a
las naciones díscolas que se
empeñan en reinventar España.
Y entonces, muchos catalanes,
vascos y otras faunas de la jun-
gla lo sienten como un gol en
contra”. PÁGINA 33

TENDENCIAS
Una mujer de 130 años
Georgia asegura que Antisa
Jvichava tiene 130 años, y que
aunque su partida de nacimien-
to se perdió existen documen-
tos que lo demuestran. Institu-
ciones como el Grupo de Inves-
tigación Gerontológica lo po-
nen en duda. PÁGINA 44

CULTURA
La Biblia civil de EE.UU.
Harper Lee publicó hace cin-
cuenta años la novela Matar a
un ruiseñor, considerada lo más
parecido a una Biblia civil en
Estados Unidos, donde ha ven-
dido más de 30 millones de
ejemplares pero todavía se si-
gue leyendo y algunos equipa-
ran sus valores con el alma ame-
ricana. PÁGINA 52

DEPORTES
Contador toma el control
El equipo de Alberto Contador,
el Astaná, como el control de la
etapa de ayer en el Tour e im-
puso un ritmo fuerte que permi-
te calibrar las fuerzas de cada
líder. Los verdaderos favoritos
tomaron posiciones de cara a la
etapa de hoy, primer final en
alto. PÁGINA 78

ECONOMÍA
Ganar el Mundial da miedo
Empresas de todos los sectores
han hecho promociones según
el papel de la selección españo-
la en el Mundial de fútbol: la
victoria de la roja podría supo-
nerle a Banesto un desembolso
de 10 millones de euros. PÁG. 85

c

M ÁS de una vez, cientos, miles, millones de
veces se nos ha preguntado a los catalanes
que respondiéramos con muy pocas palabras
qué era para muchos de nosotros Catalunya.

Cada uno, obviamente, lo contesta a su manera. Unos dicen,
simplemente, que es el país del seny y la rauxa. Otros, que es
una nación, que ciertamente lo es por más que el TC haya que-
rido jugar con los sentimientos de mucha gente. Algunos aña-
den a esta realidad nacional una fuerte defensa de su personali-
dad, muy basada en una lengua y una cultura propia. También
hay quien sostiene que, por encima de cualquier descripción, lo
que más define a Catalunya es sobre todo su razón de ser, sus
ansias de tener una personalidad diferenciada, no separadora si
no existen en el otro lado separatistas. Los menos hablan de
una Catalunya independiente, aunque el eco mediático de una
muy importante intelectualidad y medios de comunicación
ubicados en Madrid tienda siempre a expandir esa realidad
para distorsionar la imagen auténtica. Todas esas realidades

catalanas (obviamente, hay más y esas no estuvieron presentes)
salieron ayer a la calle y convergieron en una de las más gran-
des manifestaciones multitudinarias que se recuerdan en Barce-
lona. Quizás la de 1977 reclamando libertad, amnistía y Estatut
o la del 2003 contra la guerra de Iraq guarden cierta semejan-
za. Ninguna otra, aunque las cifras que se dieron entonces pue-
dan confundir a la ciudadanía. Una Catalunya tremendamente
fatigada por lo que le está sucediendo salió masivamente a la
calle a dictar su propia sentencia mientras oye en la lejanía
cómo otros disfrutan con su hartazgo. Hay un desgarro eviden-
te, y ciego será el que no quiera verlo. Sólo hacía falta estar allí
para pulsarlo. Ver familias enteras, gentes de todos los rincones
de Catalunya, mucha clase media. Todos, en defensa de su país.

c

c

La gestión del espacio público

c

TomJones cambia
sexopor religión

PÁGINAS 168

ElMajestic y la política
CREEMOS QUE...

Laplaza
de losÀngels
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El hotel Majestic del paseo de Gràcia se ha converti-
do en uno de los establecimientos de Barcelona
que han vivido más acontecimientos políticos en

los últimos años. Algunos partidos han celebrado en sus
salones jornadas electorales y reuniones políticas. Pero el
hotel llegó a dar incluso su nombre al pacto entre el Parti-
do Popular y CiU por el que los nacionalistas catalanes
dieron su apoyo parlamentario a los populares a cambio
de algunas reivindicaciones para la Generalitat. En uno
de los salones del hotel, una cena entre José María Aznar
y Jordi Pujol selló lo que se conoce como el “pacto del
Majestic”. Ayer, mientras miles y miles de personas llena-
ban a rebosar la manifestación convocada en el paseo de
Gràcia, el hotel Majestic servía de base para un programa
especial de RAC1, dirigido por Jordi Basté, en el que se
debatía sobre la trascendencia de la protesta contra la
sentencia del Tribunal Constitucional que recorta el con-
tenido del Estatut .

La gestión del espacio público en Ciutat Vella ha
sido y continúa siendo una de las asignaturas más
difíciles de afrontar para el gobierno municipal de

Jordi Hereu. Las complicaciones para lograr que un lugar
central como es la plaza de los Àngels, donde confluyen
tres instituciones culturales de primer nivel como el Mac-
ba, el CCCB y el FAD, sea tan atractivo de noche como
de día, se ven reflejadas en el reportaje que encabeza hoy
la sección de Vivir. Las responsabilidades son, probable-
mente compartidas, y es sabido que la vigilancia no pue-
de suplir una actitud ciudadana responsable. No deja de
ser una paradoja que la plaza cuente con los lavabos pú-
blicos más grandes de Barcelona y que ese espacio aparez-
ca cada noche en un estado lamentable. Sin embargo, el
Ayuntamiento diseñó en su día una estrategia de implan-
tación de instituciones educativas y culturales en Ciutat
Vella para evitar su degradación que deviene insuficiente
si no va acompañada de más medidas.

Los gestores culturales de la
plaza de los Àngels (Macba,
FAD y CCCB) lamentan el
creciente deterioro de la
zona, ofrecen su visión del
problema y alguna solución.
La plaza, canalla de noche,
amable de día, es uno de los
lugares más concurridos de
la ciudad y da síntomas de
agotamiento.

José Antich DIRECTOR
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Tom Jones, el
Tigre de Gales,
en su día defen-
sor de la liber-
tad sexual, lan-
za un nuevo
disco de cancio-
nes religiosas.

EL MUNDIAL, EN DIRECTO
Sigue la final del partido de Es-
paña contra Holanda y el am-
biente posterior al encuentro.

ECLIPSE SOLAR, EN DIRECTO
Le ofrecemos en exclusiva las
imágenes del eclipse de sol des-
de la Isla de Pascua.

LECTORA CORRESPONSAL
Del vel a 'l'envelat', l'ús de l'hijab
a Egipte, por Gemma Aubarell
desde Alejandría.

CONSULTORIO DE INGLÉS
Esade responde sus consultas.
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CENTENARES demiles de personas desfila-
ron ayer por el centro de Barcelona detrás
de la bandera catalana y de la afirmación de
Catalunya comonación. Fue unamanifesta-

ción muy importante. Amplia, cordial, cívica y pacífi-
ca. Catalunya entera no estaba en el paseo deGràcia de
Barcelona, es evidente, pero la corriente principal de
Catalunya salió ayer a la calle. Esa es la principal con-
clusión que desde La Vanguardia, observatorio de la
vida catalana desde 1881, podemos ofrecer a quienes
en España, en Europa y en el resto del mundo tengan
interés por interpretar lo que ayer ocurrió en Barcelo-
na. Repetimos: la corriente principal de la sociedad ca-
talana salió a la calle para manifestar su disgusto.
¿Su disgusto ante qué? Principalmente, ante la sen-

tencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre el
tercerEstatut deCatalunya, cuyo contenido exacto co-
nocimos anteayer, apenas veinticuatro horas antes de
la manifestación. Un texto que muchos catalanes han
leído como una provocación. En un lenguaje de fuerte
sabordecimonónico, elTribunalConstitucional embri-
da algunos de los aspectos más novedosos de la carta
(aquellos artículos que pretendían una lectura de la
Constitución española en clave federal y, en algunos
aspectos, confederal): permite la ampliaciónde compe-
tencias y el uso de un nuevo lenguaje simbólico bajo la
ceñuda vigilancia de una retórica en muchos pasajes
patriotera; y establece cautelas sobre algunos aspectos
básicosdel autogobierno (la política lingüística, princi-
palmente) que en el futuro, según cuál sea la evolución
de la sociología electoral, podríanpropiciar graves divi-
siones sociales. La manifestación tuvo como principal
resortemovilizador el aliento de la sentencia. Y su pu-

blicación un día antes de la protesta resultó ser un es-
tímulo importante para aquellas personas que aún du-
daban entre secundar la convocatoria o quedarse en
casa en señal de protesta por el comportamiento del
estamento político catalán, que no se halla en su hora
de mayor prestigio. De nuevo queda demostrado que
la principal fábrica de catalanistas se halla radicada en
Madrid. Lamanifestación fue un rotundo éxito y parte
de sumérito lo hemos de reservar a esasmentes obsti-
nadas que en la Administración central del Estado, en
la judicatura, en los dos principales partidos políticos y
en las redacciones de algunos medios de comunica-
ciónmadrileños vivendesdehace años enfermizamen-
te obsesionadas por la “cuestión catalana”.
Hay cuestión catalana, efectivamente. Lamanifesta-

ción de ayer fue su más viva expresión. Pero el males-
tar vamás allá de la sentenciadelTribunalConstitucio-
nal. Buena parte del vapor acumulado proviene de las
tensiones vividas en los últimos seis años a propósito
de la reforma del Estatut; tensiones que han avivado
comportamientos verdaderamente impropios de una
democracia del siglo XXI (intentos de boicot comer-
cial, insultos desde los medios de comunicación, cons-
tante difusión de mentiras sobre la realidad catala-
na...). Y malestar interno, también, por las insuficien-
cias del actual estamento dirigente catalán, que no ha
sabido estar a la altura del reto por él mismo plantea-
do. Todo ese vapor acumulado salió ayer.
¿Mañana será otro día? El sol, efectivamente, saldrá

a las 6 h 26 min., pero se equivocará quien crea que
todo sigue exactamente igual. Nada se va a romper, ni
mañana ni pasado, pero la corriente principal de Cata-
lunya se ha expresado con rotundidad. Escúchenla.

Lacorrienteprincipal

NO son necesarias grandes dosis de ingenio
para reírse de los demás, especialmente si
el objeto de la burla es alguien desvalido a
quien además y por alguna extraña razón

que la razón no comprende se considera inferior. Fue
el caso, hace pocos días, de un desafortunado numeri-
to televisado y presuntamente humorístico en que uno
de los más conspicuos cómicos de este país no tuvo
otra ocurrencia que efectuar una estúpida parodia de
una imaginaria niñaparaguaya, en vísperas de la elimi-
natoria que tenía que enfrentar a España con Para-
guay.Huelga decir que la patochada nohacía otra cosa
que ridiculizar a la involuntaria protagonista y con ello
ponía en la picota a todo un país, pues esa es y no otra
la inconfesable intención de los chistes y las ocurren-
cias destinadas a reírse de los naturales de algún lugar.
Hace pocosmeses, en ocasión de otro evento depor-

tivo, la final en Hamburgo de la Europa League, un
periodista deportivo, también profesional de la televi-
sión, no tuvo otra ocurrencia que incitar a un grupo de
eufóricos aficionados españoles a mostrarse caritati-
vos con un mendigo sentado en la calle y envuelto en
unamanta. El propio cronista protagonizó la jugarreta
entregando unas monedas, aunque una vez finalizada
la conexión –riguroso directo, eso sí– los figurantes de

tal numerito se apresuraron a recuperar sus bienes
–bufandasdeportivas, teléfonosmóviles, tarjetas depa-
go–, no fuera caso que el mendigo se beneficiara, ade-
más de haber gozadodel privilegio de salir en pantalla.
Son bromas, por así llamarlas, a cuyos lomos cabalga

el desprecio hacia losmás débiles, cuando no el chovi-
nismo y hasta el racismo más trasnochados. Bromas
que, al fin, ponen en evidencia a sus autores, que en el
mejor de los casos acaban disculpándose públicamen-
te en busca de comprensión para sus desvaríos. Decía
MarshallMacLuhanque el “medio es elmensaje”, aun-
que creemosque resultaría injusto ydesacertado seña-
lar almedio televisivo comocausante de esas desconsi-
deradas insensateces que se producen también en
otros medios y que en realidad degradan la buena fa-
ma y el prestigio profesionales. Secuencias como las
descritas –la de la niña paraguaya ha provocado ya la
protesta formal de instituciones de aquel país– son
muestras del peor humor y del peor periodismo, con
flagrante olvido de que el ejercicio profesional en los
medios de comunicación, públicos y privados, se sus-
tenta sobre una deontología y sobre unos valores fun-
damentales que siempre, siempre, exigen respeto, con-
sideración y cuidado hacia los otros, especialmente
cuando se trata de los más débiles y vulnerables.

Desprecio yhumillación

En formaa los
70 (por fuerza)

L os bien pagados sabios de
Bruselas, trasmucho delibe-
rar, han concluido que para
que el sistema de pensiones

no arruine a los estados, los ciudada-
nos deberán retrasar su jubilación a
los 70 antes del 2060. A la gente le
cuesta cada vezmásmorirse (la expec-
tativa de vida es de algo más de 77
años en los hombres y de 84 en lasmu-
jeres en España) y a los países les sale
cada vez más cara la factura de las ju-
bilaciones, así que, como los goberna-
dos aspiran a que siga subiendo la ex-
pectativa de vida, los gobernantes su-
gieren que sigamos al pie del cañón
mientras quede alguna neurona apro-
vechable. Las lumbreras de la UE po-
dían haber optado por decir como
Bias de Pirene, uno de los siete sabios
deGrecia, cuando fue citado en el tem-
plo de Apolo: “Amigos míos, escu-
chadme: es mejor para todos si no es-
cribo nada en las piedras del santua-
rio”. Pero como les exigieron una res-
puesta acabaron con una obviedad co-
mo se suele hacer en estos casos: que
el personal trabaje más años y en lu-
gar de pagarles, cobraremos. (Bias aca-
bó grabando la frase. “La mayoría de

los hombres son malos”, para la cual
tampoco había que haber estudiado
con los filósofos más eruditos.)
El personal anda tan asustado con

la crisis que no ha puesto el grito en el
cielo. Setenta, pues setenta. Dentro de
poco nadie se acordará de los prejubi-
lados de cincuenta años de estos últi-
mos años. Esta crisis no sólo nos ha
empobrecido, como nos explican los
políticos, sino que nos ha rejuveneci-
do porque hemos puesto el contador
denuestra jubilaciónmás adelante. Al-
gunos deberán apuntarse a los viajes
del Inserso con un desfibrilizador en
la mochila para no arriesgar. España
es uno de los países que esperan a que
volvamos de vacacionesmorenos y re-
puestos para anunciarnos que, demo-
mento, retrasan la jubilación a los 67.
Línea y seguimos para bingo.
La verdad es que setenta años no

son nada. Algunos ejemplos: es la
edad en queMarioVargas Llosa escri-
bió su primera novela de amor (Las
travesuras de la niña mala), en que la
india Rajo Devi fue madre primeriza
gracias a la fecundación in vitro (“lle-
vaba 55 años buscando un embarazo
sin conseguirlo”), en que Chuck No-
rris se ha convertido en icono freaky
de la red con ochomillones de referen-
cias (“sólo él consiguió contar hasta el
infinito dos veces”) o en que conclui-
rá su gira PaulMcCartney (que ha lan-
zado una campaña para dejar de co-
mer carne un día a la semana para lu-
char contra el calentamiento global).
Claudia Cardinale es otro ejemplo

de que la vida puede empezar a los se-
tenta, pues el día que los cumplió,
mientras se le acumulaban guiones de
películas sobre la mesa, dijo una cosa
importante: que no notaba los años.
De cualquier modo, los especialistas
aseguran que, en caso de que esto su-
ceda, es decir, que uno no sienta la
edad, antes de gritarlo alborozado de-
be asegurarse de que sigue vivo.c

Bruselas quiere que nos
jubilemos más tarde, lo
que resulta una manera
de rejuvenecernos
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Rúa multitudinaria. Los jugadores disfrutaron en el autocar descubierto que se paseó durante horas por la capital, vitoreados por miles de seguidores

AFP JORDI ROVIRALTA

DANI DUCH

INTERNACIONAL 3

c Los primeros
indultados por el
Gobiernoviajan a
España INTERNACIONAL 4

Fiestapor los campeones

www.lavanguardia.es Número 46.248 1,20 euros

œ“Si lo sé, no marco”, confiesa
el tímido de Iniesta, superado
por los elogios DEPORTES 42 A 49

c El president rechaza la propuesta deCiUdevotar enMadrid su
propia proclama institucional leída tras la sentencia sobre el Estatut

œLa selección española vive
un recibimiento popular e
institucional de máximo nivel

Sarkozy
achaca sus
problemas a
una campaña

Fidelaparece
enTVeldía
enqueCuba
liberaavarios
disidentes

Montilla pone condiciones a
la declaraciónunitaria de los
catalanistas en elCongreso

El fútbol refuerza lamarca
España TENDENCIAS 24 Y 25

MARTES, 13 DE JULIO DE 2010

VIVIR 1 A 3

Bajan los delitos
en el centro
deBarcelona

Artículos de ENRIC JULIANA x PEDRO VALLÍN x CÉSAR LUIS MENOTTI x FRANZ BECKENBAUER x ANTON M. ESPADALER

“De unidad hablemos primero
en Catalunya, pero trampitas
no”, dijo ayer José Montilla en
RAC1. El president respondía

así a la propuesta de Josep An-
toni Duran Lleida de llevar al
Congreso de los Diputados, pa-
ra su votación, la misma decla-

ración institucional queMonti-
lla leyó al conocerse la senten-
cia del Constitucional sobre el
Estatut. POLÍTICA 11 A 13
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d’Oriol Vergés
iPilarínBayés

Macià, al Parlament. El Parlament va commemorar ahir el seu 80è aniversari projectant sobre la façana la imatge
de Macià durant el discurs del 6 de desembre del 1932, quan es va tapar l’escut de Felip V, en la Segona República

12

DAVID AIROB

c La transferència del penal de
Kabul suscita dubtes sobre el destí
dels 3.000detinguts INTERNACIONAL 3 i 4

POLÍTICA 18 A 22

per només

Rajoy, ahir a la nit a TVE

www.lavanguardia.cat Número 47.033 1,20 euros

UnaDIADAquemira
aEuropa

c El president insisteix quenopensa tocar les pensions
i que en cap àmbit europeu li handemanat queho faci

“Mai comara
Catalunya
havia estat
tan a prop

de la plenitud
nacional”

œCatalunya celebra un Onze de Setembre que es preveu
massiu i en un clima d’intensa reivindicació nacional

VIURE 1 A 3

Lapresó infame
deBagram,
cedidapelsEUA
al’Afganistan

Rajoyasseguraqueno
permetrà queEuropa
li dicti les retallades

DANI DUCH

ESPORTS 65

DIMARTS, 11 DE SETEMBRE DEL 2012

Catalunya celebra avui un Onze
de Setembre caracteritzat per la
tensió en la relació amb la resta
d’Espanya. És una Diada marca-
da per una manifestació que es
preveu massiva, que reclama que
Catalunya es converteixi en un
Estat d’Europa, però a la qual
s’han sumat també sectors no in-
dependentistes.

Els centres
històrics,
degradats
per la crisi

La segona
samarreta del

Barça, una senyera

DISCURS D’ARTUR MAS
PRESIDENT

DE LA GENERALITAT

“Noacceptaré que emdiguin quines polí-
tiques cal reduir”, va assegurar ahir Ra-
joy sobre les eventuals condicions d’un
rescat a Espanya. El president, en la seva

primera entrevista televisiva en el càr-
rec, va negar que el rescat estigui decidit:
“ElGovern ha d’estudiar-s’ho”. I va insis-
tir a no tocar les pensions. POLÍTICA 24
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Previsions superades. La manifestació d’ahir va ser més multitudinària que la del 1977 i va desbordar totes les expectatives. POLÍTICA 10 A 20 i EDITORIAL
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Catalunyadiuprou
œLamarxa, massiva i cívica,
marcarà el futur de la relació
entre Catalunya i Espanya

œUnmilió i mig de persones
clamen per la independència en la
manifestació més gran de la història
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Ferran Sancho

L’ANC, que presideix
CarmeForcadell, ha demos-

trat una gran capacitat de convo-
catòria en la manifestació de la
Diada, que va supe-
rar amb escreix to-
tes les previsions, i
es va desenvolupar
amb ple civisme i
normalitat. PÀG. 10

Carme Forcadell

Un grup demanifestants va
assaltar ahir l’ambaixada

dels Estats Units al Caire sense
que les forces de seguretat els fre-
nessin. Els manifes-
tants protestaven
perunpresumpte ví-
deo fet als EUA que
insultaria Mahoma.
PÀGINA 5

PRESIDENT D’EGIPTE
Muhammad Mursi

La firma demoda femenina
Aldomartins, que fabrica el

100% de producció a Catalunya,
exporta el 80% de les seves
peces. La compa-
nyia, propietat de la
família Bisbal, va
facturar 8 milions
d’euros l’any passat.
PÀGINA 63

DIRECTOR D’ALDOMARTINS
Martí Bisbal

Aquest escocès de 25 anys
era nominat a ser el primer

britànic que guanyarà un torneig
gran des del 1936. Havia perdut
quatre finals, però
aquest any va con-
querir l’or olímpic.
Dilluns va guanyar
el primer gran. Ja és
un mite. PÀGINA 49

TENNISTA
Andy Murray

LaUAB és la millor univer-
sitat d’Espanya, segons el

rànquing mundial QS, que es va
donar a conèixer ahir. La Uni-
versitat Autònoma
ocupa el lloc 176
d’una llista que en-
capçala el Massa-
chusetts Institute of
Technology. PÀG. 30

RECTOR DE LA UAB

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

ELS SEMÀFORS

SUMARI

c

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL
Els embolics de Villepin
L’ex-primer ministre francès
Dominique de Villepin, exculpat
en el cas Clearstream fa ara
un any, es veu esquitxat per
un altre escàndol. PÀGINA 6

POLÍTICA
El vídeo d’Olvido
Un jutjat d’Orgaz (Toledo) ha
citat a declarar com a imputat
l’alcalde de Los Yébenes, el po-
pular Pedro Acebedo, en relació
amb el vídeo eròtic de la regido-
ra socialista Olvido Hormigos.
PÀGINA 21

EDITORIALS
Tema del dia
La manifestació multitudinària
que hi va haver ahir pels carrers
de Barcelona amb centenars
de milers de persones reclamant
la independència de Catalunya.
PÀGINA 22

OPINIÓ
Comprar l’ànima
Robert Skidelsky analitza diver-
sos aspectes de la crisi actual:
“El capitalisme exacerba, a
través de tots els porus i de tots
els sentits, la fam pel consum.
La satisfacció d’aquesta fam
s’ha convertit en el gran pal·lia-
tiu de la societat moderna, la
nostra falsa recompensa per
treballar quantitats irracionals
d’hores. Els avisos publicitaris
proclamen un únic missatge:
vostè trobarà la seva ànima
en el que compri”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES
Grip inoportuna
Detectats a Holanda dos casos
de grip A en viatgers que
van estiuejar en dos punts
diferents de Catalunya i en
tots dos casos són resistents als
tractaments existents. PÀGINA 33

CULTURA
Candidates a l’Oscar
La Blancanieves de Pablo Ber-
ger, Grupo 7, d’Alberto Rodrí-
guez i El artista y la modelo,
de Fernando Trueba, són les
tres pel·lícules triades pels
acadèmics per decidir quina
serà la representant espanyola
en els Oscar. PÀGINA 38

ESPORTS
Menys abonats
A l’Espanyol no li quadren els
números. Els 28.000 abonats
actuals són ni més ni menys
que uns 6.000 menys que la
temporada passada, una situació
que col·loca el club blanc-i-blau
en una delicada situació
econòmica. PÀGINA 48

ECONOMIA
Abisme fiscal
L’agència de qualificació
Moody’s va advertir ahir que
rebaixarà en un esglaó la nota
del deute sobirà dels Estats
Units, la qual fins ara continua
atorgant la matrícula d’honor o
AAA, si el Congrés no aconse-
gueix un acord sobre el Pressu-
post per al 2013 que eviti l’ano-
menat “abisme fiscal”. PÀGINA 55

c

LA multitudinària manifestació d’ahir pels car-
rers de Barcelona i que s’ha convertit en la
més important de la història de Catalunya
obre una nova època i tanca de manera abrup-

ta el període de la transició a la democràcia i a l’autono-
mia iniciat el 1977. Poc més d’una dècada d’importants
desacords dels diferents governs catalans amb els inqui-
lins de la Moncloa, que es va iniciar amb la segona legis-
latura de José María Aznar l’any 2000 i va prosseguir
amb els dos mandats de Rodríguez Zapatero, ha desem-
bocat en una situació en què les demandes del carrer
han superat la mateixa classe política. Mariano Rajoy, en
pitjors circumstàncies que el seu antecessors, no ho ha
millorat però caldrà esperar la seva resposta oficial sobre
el pacte fiscal a Artur Mas el proper dia 20 per fixar una
posició definitiva. És molt probable que els propers me-
sos vegem posicionaments polítics nous després del
tomb lògic que s’ha de produir arran de la jornada d’ahir.

No és fútil que 1,5 milions de persones de tendències
ideològiques molt diferents i d’adscripcions polítiques
dispars se situessin darrere d’una pancarta per un nou
Estat a Europa i cridessin reiteradament eslògans a favor
de la independència de Catalunya. Hi haurà qui a Espa-
nya voldrà fer-se el desentès, tendirà a rebaixar la impor-
tància del que ahir va passar i apostarà per continuar
fent com qui sent ploure davant les reivindicacions que
es formulen des de Catalunya. No deixa de ser vistós que
el que per a la BBC era la primera notícia de l’edició digi-
tal, a la mateixa hora per a TVE fos la cinquena notícia
de la segona edició del Telediario. I així anem. Mentres-
tant la gent ha parlat, i això mai no és una cosa menor.

c

c

Universitat poc rellevant

c

Antoniode laRúa
demandaShakira

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

Interès en la xarxa

LaRemunta
de l’Hospitalet

LA SEGONA

ÍNDEX

La històrica Diada que es va viure ahir a Barcelona
va ser seguida de forma desigual pels mitjans digi-
tals d’Espanya. Les capçaleres amb seu central a

Madrid van fer un seguiment discret, mentre que els
mitjans catalans es van abocar en la cobertura de la festi-
vitat de Catalunya. Aquest va ser el cas de LaVanguardia.
com que va seguir al minut l’evolució dels actes oficials
del matí i de la massiva manifestació de la tarda. Un dels
avantatges d’internet és que els webs poden saber amb
total fiabilitat quants usuaris es connecten i des de quins
llocs, entre moltes altres dades. No cal dir que l’audiència
que va tenir ahir LaVanguardia.com va ser també massi-
va, en especial el directe en streaming de la manifestació.
Però crida l’atenció que gairebé el 60% dels usuaris del
web del diari es va connectar des de fora de Catalunya,
un 19% dels lectors van accedir des de Madrid i un 18%
des de l’estranger. L’interès pel que succeïa a Barcelona
va traspassar fronteres.

Que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
la Universitat de Barcelona (UB) siguin la prime-
ra i la segona millors universitats d’Espanya, se-
gons el rànquing mundial QS, és una bona notí-

cia. Aquesta distinció reconeix la bona posició de l’educa-
ció superior catalana respecte a la resta d’Espanya i la
bona salut d’aquests centres malgrat les retallades del
pressupost. El que és preocupant és que el lloc que ocupa
la UAB en aquest rànquing –que mesura criteris com la
qualitat de la recerca, del professorat, les infraestructures
o el grau d’internacionalització– és el 176, pel 186 de la
UB. De fet, aquestes dues universitats són les úniques que
figuren entre les 200 primeres del món. La poca rellevàn-
cia de la nostra universitat en el context internacional és
un repte pendent. Desgraciadament, el camí que no s’ha
pogut o no s’ha sabut recórrer durant els anys de bonan-
ça és ara un impossible. El gran desafiament és mantenir
el bon nivell guanyat amb tant d’esforç.

La Remunta de l’Hospitalet,
després de ser des del segle
XIX una àrea militar destina-
da a la cria de cavalls per a
l’exèrcit, passarà a ser un
nou barri de la segona
ciutat de Catalunya i
disposarà d’uns 10.000 m2

d’equipaments –els antics
edificis militars–, ubicats
al bell mig d’un parc.

Nova època

Internacional 3
Política 10
Opinió 22
Tendències 28
Necrològiques 34
Cultura 36
Cartellera 41
Esports 47
Anuncis classificats 51
Economia 53

L’advocat de
Shakira confir-
ma que l’ex-
parella de la
cantant, Anto-
nio de la Rúa,
ha demandat
la seva clienta.

EI web de

ESPECIAL DIADA
Vegeu com es van desenvolupar
els actes de la Diada i la
manifestació independentista.

E-KONOMIA
Apujar els impostos significa
recaptar més?

ENTREVISTA
“La memòria no es pot
legislar”, afirma la psicòloga
Anna Pagés.

NOTÍCIA
La falta de medicació obliga
a suspendre el tractament
de malalts de càncer de bufeta.
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UN milió i mig de persones van col·lapsar
ahir el centre de Barcelona en una mani-
festació de caràcter independentista, la
mésmultitudinària en la història deCata-

lunya, en un ambient festiu, pacífic i familiar, sota el
lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”.
Amb milers de senyeres al vent, la majoria estela-

des, els manifestants van deixar clar el missatge que
res no pot ser igual a partir d’ara. Un inequívoc “fins
aquí hemarribat” que els polítics de totes les tendèn-
cies, tant els que van assistir a la convocatòria com
els que no, hauran de gestionar amb intel·ligència si
no volen ser superats per aquestamarea reivindicati-
va. El fet que els organitzadors de la manifestació si-
guin plataformes cíviques al marge dels grups polí-
tics no permet que aquests s’apropiïn de l’èxit de la
convocatòria, sinó que hauran d’escoltar la veu del
carrer com el que veritablement és: un clamor que
parteix dels ciutadans i que els polítics haurand’assu-
mir per prendre les decisions que se’ls reclamen.

Certamentno tots els que van assistir a lamani-
festació d’ahir a Barcelona ho van fer per la
mateixa raó. L’espectacular èxit de la convo-

catòria efectuada per l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i per l’Associació deMunicipis per la Indepen-
dència (AMI) ho demostra. N’hi va haver que hi van
participar, sense cap dubte, perquè creuen que la in-
dependència de Catalunya és, ja ara mateix, l’única
solució als seusproblemes, unapercepció que és crei-
xent. Però també n’hi va haver que hi van ser per re-
clamar més sobirania i més poder per a la Generali-
tat, ja que consideren que els actuals són totalment
insuficients. N’hi va haver, així mateix, que van acu-
dir a la crida per reclamar el pacte fiscal que reivindi-
ca el Govern que presideix Artur Mas, per reequili-
brar els dèficits fiscals i l’endèmica falta d’inversions
de l’Estat espanyol a Catalunya.
D’altres ho van fer farts de la incomprensió que,

des de diverses institucions i partits polítics espa-
nyols, s’ha anat teixint respecte de les reivindica-
cions catalanes. Lanegociacióde l’Estatut i les retalla-
des executades pel Tribunal Constitucional han es-
tat, sens dubte, un element fonamental en el creixent
desafecte català quehadesembocat en la rotundama-
nifestació que es va viure ahir a Barcelona. Segons el
manifest de l’ANC i de l’AMI, lliurat a la presidenta
del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, un
dels fonaments dels convocants és la seva crida basa-
da en el sentiment demolts catalans que l’Estat espa-
nyol no els vol com són, sinó que insisteix a fer-los
canviar.

Però no només això. També va contribuir a
aquest èxit la crisi financera per la qual passa
laGeneralitat deCatalunya, ofegadaperun sis-

tema financer estatal que li suposa anualmentundèfi-
cit de més de 16.000 milions d’euros, mentre que la
crisi econòmica obliga els governants a escometre
una sèrie de retallades en les prestacions socials que
afecten totes les classes socials i especialment els ciu-
tadans amb menys ingressos, amb el risc de causar
una fractura social.
Un malestar dels ciutadans a què sens dubte hau-

ran contribuït també les recents manifestacions de

dirigents populars, comels presidents de les comuni-
tats de Galícia, de Castella-la Manxa i d’Extremadu-
ra. Sembla evident que l’anomenat Estat de les auto-
nomies va rebre ahir des de Catalunya un seriós avís
que mereix que les autoritats de l’Estat tinguin en
compte.

Una altra conclusió que es pot extreure de la
manifestaciód’ahir és que els ciutadans cata-
lans, malgrat el cansament i el malestar, el

desafecte, el pessimisme sobre el present i la decep-
ció respecte als partits, no estan adormits ni confor-
mes. Al contrari, l’assistència massiva i el clamor de-
mostren que creuen en la llibertat, en el futur i, en
definitiva, en la política. Lad’ahir no va ser unamani-
festació antipolítica, sinó tot el contrari, de demanda
demés política democràtica, demés llibertat i, sobre-
tot, de més eficiència en la resolució dels problemes.
No va ser unamanifestació contra ningú, sinó a favor
de més llibertat i més sobirania. En suma, va ser un
clamor perquè els partits i els polítics es posin les pi-
les per actuar amb més transparència i, sobretot, de
manera intel·ligent per trobar les sortides als proble-
mes que afecten la ciutadania.
I a partir d’ara, què? Al primer que es va inter-

pel·lar en lamanifestació d’ahir és, sens dubte, l’Estat
espanyol i, en especial, les seves institucions i el Go-
vern. El president Mariano Rajoy, que abans-d’ahir
va qualificar d’embolic la convocatòria d’aquestama-
nifestació, té sobre la taula un repte nou com és el de
provarde resoldre la desafecció catalana. Lamanifes-
tació d’ahir no va ser unamarxa contra Espanya, sinó
una crida a fer unpas cap a la plena llibertat del poble
català. Encastellar-se enunavisió estreta de laConsti-
tució perdesvirtuar el clamor català seria donar enca-
ra més raons per a la independència.

En segon lloc, el Govern de la Generalitat i el
seu president, Artur Mas, hauran de ges-
tionar les conseqüències d’aquesta mobilit-

zació. És cert que Mas ha mostrat per activa i per
passiva que el seu esperit estava amb els mani-
festants, i l’anunci que ha fet de rebre els convocants
en 48 hores és lògic. Però a partir d’ara el president
haurà de ser conscient que si el pacte fiscal que pro-
posa va quedar ahir en un segon pla va ser, entre al-
tres raons, per la incredulitat generalitzadaque elGo-
vern central i les institucionsde l’Estat estiguin dispo-
sats a negociar una reforma que resolgui els proble-
mes de Catalunya.
Un fracàs en aquesta negociació, que s’haurà de co-

mençar a aclarir el proper dia 20, podria portar Mas
a avançar les eleccions autonòmiques, una cosa que
ningú no descarta, i, a continuació, a reflectir la seva
posició d’una manera clara respecte a la sobirania i a
l’independentisme en el seu programa. També tots
els partits polítics han de reflexionar respecte a
aquesta qüestió. L’onada ciutadana que va omplir
ahir el centre de Barcelona els va superar amb es-
creix. Ignorar-ho o tractar-ho amb pal·liatius serà un
error molt greu, perquè ahir Barcelona va viure un
tsunami que els obliga a canviar o seran escombrats
de l’escena política. Aramés quemai es fa urgent una
reforma de la llei de partits i de la llei electoral que
apropi els grups polítics a la ciutadania i al carrer.

El tsunamideBarcelona

Dedebònove
d’unpam?

L a polèmica que genera el
nom de Barcelona World és
més important del que sem-
bla d’entrada, perquè defi-

neix lamena de país en què s’està con-
vertint Catalunya.
Als representants polítics tarrago-

nins els va pujar lamosca al nas de se-
guida que en van saber el nom. “Tarra-
gona rebutja el nom de Barcelona
World”, diu el titular de l’agència Efe.
Alejandro Fernández, president del
Partit Popular a Tarragona, considera
que el projecte “pot ser molt positiu i
pot generar ocupació”, però ha exigit
a la Generalitat que reconsideri el
nom, que segons ell és “una altra pro-
va evident del centralisme deBarcelu-
nya que practica CiU”. Qui mostra
més indignació és l’alcalde de Tarra-
gona, el socialista JosepFèlix Balleste-
ros, que troba gairebé insultant que
les paraules Tarragona iCosta Daura-
da no hi surtin enlloc.
Doncs tenen tota la raó delmón. No

és cap rebequeria provinciana, com al-
guns volen fer creure. No s’entén que
a un complex turístic situat al Tarra-
gonès li posin el nom de Barcelona.
Aquest nom no hi pinta res, en bona

lògica. Però, compte, perquè en mala
lògica, sí. En mala lògica hi pinta tot,
perquè els que manen saben que
aquest país –per al qual el turisme és
el ferro roent al qual s’agafen a falta
de res més– no té cap marca millor
per promocionar-se a l’estranger que
Barcelona. Gràcies a l’arquitectura de
Gaudí, a les pel·lícules de Woody
Allen i a haver prostituït la ciutat sen-
cera en benefici dels hotelers, avui dia
la marca Barcelona ven al món i per
això la munyen tant com poden, a risc
de deixar-li els braguers secs, si cal. I
com que als barcelonins ja no ens po-
den explotar més (ens han robat l’àni-
ma de la ciutat i l’han convertida en
un parc temàtic per al guiram), ara
senten la necessitat d’ampliar el radi
d’acció. Que el nou complex sigui al
Tarragonès tant els fa. Els importa gai-
re el Tarragonès? Gens ni mica. El
que els importa és usar la marca cata-
lana que més ven al món, i si per a ai-
xò cal canviar la història i la toponí-
mia, doncs es canvien i llestos. Per ai-
xò hi faran un BarcelonaWorld, i se’ls
refot que Barcelona quedi a 120 quilò-
metres de distància. I que ningú no es
queixi gaire, perquè, si cal, rebateja-
ran Salou com a Barcelona-Salou i
fins i tot la ciutat de Tarragona com a
Barcelona-Tarragona. I això d’Aero-
port de Reus ja s’ho poden anar
traient del cap, perquè aviat seràAero-
port de Barcelona-Reus. I quan aques-
ta zona del país estigui ja també prou
munyida se n’aniran cap a una altra:
els Barcelona-Pallars, la Barcelona-
Garrotxa, el que calgui.
Per estalviar-se protestes a cada

nou canvi toponímic, podrien publi-
car ja un decret alDiari Oficial dictant
que, d’ara endavant, Catalunya passa
a denominar-se Barcelona-Catalunya
o –deixem-nos de punyetes– Barcelo-
na. I punt. Seria la millor opció i, de
passada, quedaria ben clar a quin ni-
vell barroer ha arribat ja el país.c

Els representants
polítics tarragonins
rebutgen el nom
de Barcelona World

Quim Monzó
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Les etapes del president. L’endemà de la manifestació, Mas no va pronunciar la paraula independència. Es
va referir només a la seva intenció de construir estructures d’Estat propi; la primera, “la sobirania fiscal”. POLÍTICA 8 A 14

ROSER VILALLONGA

PEDRO MADUEÑO

TENDÈNCIES 25

L’ambaixador Stevens (segons alguns testimonis) després de l’atac

www.lavanguardia.cat Número 47.035 1,20 euros

Mas recull el testimoni
de lamarxade laDiada

c La sala penal pren
la decisió “per raons
humanitàries”,
per quatre vots a un

Les classes comencen ambnormalitatmalgrat el
malestar de fonsper les retallades TENDÈNCIES 22 A 24

Lamort de l’ambaixador
aLíbia sacseja la política
internacional d’Obama
c Alertamàximapels atacs a ambaixades delsEstatsUnits en
represàlia per un vídeonord-americà que es burla deMahoma

œEl Govern central vol combatre la imatge
d’Espanya com a enemiga de Catalunya

Elnou
iPhone creix
senseperdre
la línia

AFP

œEl president mostra la intenció d’anar
“construint estructures d’Estat propi”

L’Audiència
Nacional
deixa lliure
el pres
d’ETAmalalt

DIJOUS, 13 DE SETEMBRE DEL 2012

L’Audiència Nacional va decidir
ahir que el pres etarra Josu Uri-
betxeberria Bolinaga, malalt ter-
minal de càncer, quedi en lliber-
tat condicional “per raons huma-
nitàries”. Els dictàmens mèdics
estimen que la seva esperança de
vida està entre els tres i els dotze
mesos. POLÍTICA 15

Arrenca el curs de
l’encaramésdifícil

L’ambaixador dels EUA a Lí-
bia, que va col·laborar en el seu
moment en la derrota del rè-
gim de Gaddafi, va morir en

l’atac perpetrat dimarts a la nit
contra el consolat dels Estats
Units a Bengasi. Aquest crim es
va convertir ahir en motiu de

debat a la campanya presiden-
cial. Mitt Romney va acusar
Obama de falta de lideratge.
INTERNACIONAL 3 i EDITORIAL
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Incendi al Iemen. Desenes de manifestants iemenites van aconseguir accedir ahir a l’interior de l’ambaixada dels
Estats Units a Sanà, sense que hi hagués víctimes. També hi va haver intents d’assalt a Egipte, el Marroc i l’Índia

VICENÇ LLURBA
VIURE 9

HANI MOHAMMED / AP

c ElBCEalerta sobre
el ràpid creixement del
deutepúblic d’Espanya
ECONOMIA 52 A 54

www.lavanguardia.cat Número 47.036 1,20 euros

ElGovernespanyol fa
el buit aMas aMadrid

c El desequilibri es
queda en el 0,7% fins al
juny, lameitat que enel
mateix períodedel 2011

c Els republicans tenenpor que les crítiques precipitades deRomney al president el perjudiquin

œLes absències contrasten
amb la presència de Spottorno,
el cap de la Casa del Rei

œEl líder de CiU planteja
sense embuts a la capital una
separació “amigable” POLÍTICA 10 A 13

Mr.Guardiola
i el seupis amb
vista sobre
Central Park

LaReserva
Federalactiva
unaltregran
plad’estímul
a l’economia

Obama, a la defensiva davant
els nous assalts a ambaixades

œCapmembre de l’Executiu
del PP no va anar aquest cop
a la conferència del president

Els ajustos
aconsegueixen
contenir el
dèficit de les
autonomies

DIVENDRES, 14 DE SETEMBRE DEL 2012

TENDÈNCIES 24 i 25

Les autonomies comencen a fre-
nar el dèficit, que es va situar en
el 0,7% al juny. Amb els ajustos
efectuats en el primer semestre,
han gastat 8.063 milions més del
que van ingressar, la meitat que
un any abans. POLÍTICA 14

Quanels ni-ni
volendeixar
de ser-ho

L’última cosa que podia esperar
Barack Obama és que passaria
els últims mesos del seu actual
mandat intentant apagar focs

oberts al Pròxim Orient, la regió
en què podia presumir d’un full
de serveis relativament bo, des-
prés de les primaveres àrabs. El

Iemen, el Marroc i l’Índia van
ser alguns dels països en què es
vanproduir ahir nous atacs a am-
baixades. Washington es va es-

forçar a dir que no té res a veure
amb el vídeo ofensiu amb l’islam
que va desfermar la revolta.
INTERNACIONAL 3 i 4
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Rafael Spottorno

El líder del partit liberal
holandès, Mark Rutte (45),

és el primer cap de Govern euro-
peu que aconsegueix la reelecció
des que va esclatar
la crisi de l’euro fa
tres anys, i l’ha acon-
seguit sense prome-
tre miracles als vo-
tants. PÀGINA 8

Mark Rutte

Al Iemen tambéha estat as-
saltada la fortificada ambai-

xada dels EUA a Sanà. La policia
va ferir diversos manifestants i
va donar mort a un
d’ells. El president
va demanar discul-
pes a Obama, però
no va saber impedir
l’atac. PÀGINES 1 i 2

PRESIDENT DEL IEMEN
Abd Rabbuh Mansur al-Hadi

El Museu Diocesà de Bar-
celona, que els últims anys

està conquerint un lloc de
centralitat en l’oferta expositiva
de la ciutat, acull,
des d’avui i fins al
mesdegener, unex-
cepcional conjunt
de gravats de Rem-
brandt. PÀGINA 34

DIR. MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
J.M. Martí Bonet

L’actor Ramon Fontserè
pren el relleu d’Albert

Boadella al capdavant de la com-
panyia Els Joglars. Després d’uns
anys sense actuar a
Catalunya, Fontserè
diu que en la nova
etapa que s’obre es-
taran encantats de
fer-ho. PÀGINA 33

NOU DIRECTOR DELS JOGLARS
Ramon Fontserè

Després de la manifestació de
la Diada, hi va haver ahir una

absència total de membres del Go-
vern central en la conferència d’Ar-
tur Mas a Madrid. En
canvi, la Casa del Rei
va enviar un missatge
de concòrdia amb la
presència de Spottor-
no. POLÍTICA 10

CAP DE LA CASA DEL REI

LÍDER LIBERAL HOLANDÈS

ELS SEMÀFORS

SUMARI

c

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL
El substitut d’Aubry
L’actual número dos dels socia-
listes francesos, Harlem Désir,
de 52 anys i un dels fundadors
de SOS Racisme el 1984, assu-
meix el poder dins del partit.
PÀGINA 7

POLÍTICA
Xenofòbia
L’Audiència de Barcelona reo-
bre el procés contra l’alcalde de
Badalona, Xavier García Albiol
(PP), pels pamflets en què va
relacionar els gitanos romane-
sos amb la delinqüència. PÀG. 16

EDITORIALS
Temes del dia
L’aposta electoral que ha fet
Holanda a favor de les tesis eu-
ropeistes; i la decisió judicial de
deixar en llibertat l’etarra Boli-
naga. PÀGINA 18

OPINIÓ
La batalla de Madrid
Pilar Rahola analitza les conse-
qüències de la Diada: “Espanya
ha perdut la innocència i ha
descobert que ni és una, ni és
eterna. I ara no sap què dir. Co-
sa que ja no és tan rellevant
com abans, perquè la diferència
entre el dia 10 i el 12 és preci-
sament que ja no ens importa
guanyar la batalla de Madrid”.
PÀGINA 19

TENDÈNCIES
Avortaments il·legals
El sumari de la presumpta tra-
ma d’avortaments il·legals desco-
berta a Barcelona el novembre
del 2007 arriba avui a judici i la
fiscalia demana per al principal
encausat, el doctor Carlos Mo-
rín, més de 300 anys de presó
sota les acusacions d’associació
il·lícita, falsedat documental i
delicte d’avortament. PÀGINA 28

CULTURA
Monsalvatge, etern
El Círculo de Bellas Artes de
Madrid acull l’exposició Medio
violín, una butaca y un piano, que
repassa la vida de Xavier Mont-
salvatge en el centenari del nai-
xement del compositor gironí.
PÀGINA 36

ESPORTS
El Barça i l’LFP
Sandro Rosell diu que en el cas
d’una Catalunya independent el
FC Barcelona optaria per seguir
jugant a la Lliga espanyola. “Si
un dia Catalunya fos indepen-
dent jo no tinc cap dubte que el
Barça continuaria jugant a la
Lliga de l’LFP, com el Mònaco
juga a la Lliga francesa”, va de-
clarar Rosell. PÀG. 46

ECONOMIA
Venda d’Inoxcrom
El jutjat mercantil 7 de Barcelo-
na va adjudicar ahir la unitat
productiva d’Inoxcrom al grup
Novell, actual accionista de l’em-
presa en concurs de creditors, i
va descartar l’oferta presentada
per la cooperativa laboral consti-
tuïda per un centenar de treba-
lladors, PÀGINA 56

c

EL Govern espanyol va respondre ahir amb un
buit simbòlic i expressiu al president Artur
Mas durant la conferència que va pronunciar
a Madrid, quaranta-vuit hores després de la

històrica manifestació de la Diada i vint-i-quatre hores
més tard que el mandatari català recollís el testimoni de
la marxa i demanés des del Palau de la Generalitat estruc-
tures d’Estat propi. És la primera vegada que passa, ja
que amb més o menys entusiasme sempre hi havia un o
més ministres a les conferències d’un president de la Ge-
neralitat a Madrid i, en conseqüència, el fet s’ha de llegir
en clau de resposta política. Les absències polítiques van
fer destacar altres presències com la del cap de la Casa
del Rei, Rafael Spottorno, figura clau en la recomposició
de la imatge de la Corona. Mas a Madrid va certificar el
canvi de rasant de la política catalana després de l’11-S i
va deixar entre els assistents una impressió unànime que
res no tornarà a ser igual que abans. Amb un llenguatge

directe, clar i uns quants quirats per sobre de les deman-
des tradicionals de Convergència i Unió, Mas va parlar
de les necessitats econòmiques de Catalunya, de la neces-
sitat de sobirania fiscal, de la fatiga entre Catalunya i
Espanya, de l’obligatorietat que hi hagi un referèndum a
Catalunya sobre el destí que volen els seus ciutadans, i
va plantejar una mena de ruptura tranquil·la i gairebé
amistosa. Tot això enmig d’un silenci extrem que no feia
altra cosa que sepultar, políticament parlant, entre les
quatre parets de l’hotel Ritz el que s’ha convingut a ano-
menar pujolisme i que va acabar sent, a la seva manera, el
model de governar dels seus dos successors, Maragall i
Montilla. Però això avui ja queda molt lluny.

c

c

L’esport enfront de la crisi

c

TVEnovavalorar
bé laDiada

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

Mas-Colell, brillantministre

Ferrocarrils
demercaderies

LA SEGONA

ÍNDEX

De passada per Barcelona, l’economista Nouriel
Roubini va mantenir ahir una sèrie de trobades
de caràcter polític de les quals va extreure algu-

nes conclusions sobre el nou escenari que s’obre després
de la manifestació de l’Onze de Setembre. Ho explicava
ell mateix en el seu Twitter, en què valorava la situació:
“La independència de Catalunya s’està convertint en un
tema candent després de la manifestació d’aquesta setma-
na”, assenyalava el professor d’Economia de la Universi-
tat de Nova York i prestigiós analista. I en un altre tuit
donava la pista d’una d’aquestes trobades a Barcelona, un
dinar amb qui va ser professor seu: “Avui he dinat amb el
brillant Andreu Mas-Colell. Em va fer classes de microe-
conomia a primer curs a Harvard”. Roubini no dóna més
detalls sobre la conversa amb el seu antic catedràtic i
avui conseller d’Economia de la Generalitat, però, qües-
tions de l’idioma, li canvia el rang. “És el ministre d’Eco-
nomia de Catalunya”, conclou el tuit.

El Consell Superior d’Esports va avançar ahir a les
diferents federacions que s’hauran d’estrènyer
encara més el cinturó. La lletra petita de la reta-

llada pressupostària encara s’ha de concretar, però l’es-
port espanyol, que no pot romandre aliè a la greu situa-
ció econòmica del país, ja sap a què s’ha d’atenir perquè
en algunes disciplines la disminució anirà més enllà del
40% del que percebien. No sembla una mesura desasse-
nyada, en una anàlisi global i sense detallar, però resulta
més preocupant que el CSD també amenaci de reconsi-
derar l’organització de grans tornejos per als quals Espa-
nya ja ha estat designada seu. Si fructifica alguna
d’aquestes renúncies, el mal a l’esport en qüestió, al seu
prestigi i contactes internacionals serà irreparable. I
resulta més difícil d’entendre que aquesta mesura s’anun-
ciï amb l’afegitó que l’aposta per la candidatura de Ma-
drid per als Jocs Olímpics del 2020 serà totalment alie-
na a les retallades.

Pas endavant de Ferrocarrils
en el mercat del transport
de mercaderies. Per primer
cop aquesta empresa de la
Generalitat –a través d’FGC
Cargo– operarà trens
d’aquesta mena fora de Cata-
lunya, a través de vies d’am-
ple ibèric. Per això, la com-
panyia pública s’aliarà amb
la privada Comsa Rail.

L’absència delGovern espanyol

Internacional 3
Política 10
Opinió 18
Tendències 24
Necrològiques 30
Cultura 32
Cartellera 39
Esports 45
Anuncis classificats 50
Economia 52

La primer enso-
pegada dels
renovats infor-
matius de TVE:
no van obrir el
Telenotícies 2
amb la notícia
de la Diada.

EI web de

ENTREVISTA
“Espanya no seria viable sense
la quota de Catalunya”, afirma
l’analista i escriptor Alfons Du-
rán-Pich.

E-KONOMIA
El professor Xavier Sala i Mar-
tin explica en aquest capítol
què és l’IVA.

VIDEONOTÍCIES
El toro Santiago busca padrins.

Vegeu com es va desenvolupar
anit el primerDîner en Blanc de
Barcelona, un pícnic importat
directament des de París.
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AVUI

El Born reneix. En vigílies de la Diada i quan falta un any per al tricentenari dels fets del 1714, Barcelona va recuperar
ahir al vespre l’antic recinte del Born, ara reconvertit en el museu a la memòria d’una ciutat arrasada per les bombes

Última entrega: TOKYO

ULLERESDESOL
DISSENYADESPER
JUANJOOLIVA

VIURE 3

ÀLEX GARCIA

ElGovernprovadepactaruna
preguntaqueelPPno impugni

John Kerry, ahir a Londres

www.lavanguardia.cat 1,30 euros (amb ulleres, 3,29 euros)

c L’Executiu aborda
avui la implantació
de tres gravàmens
mediambientals

c Moscoudemana aAl-Assad l’entrega
de les armes químiques iWashingtonno
tanca la porta a donarper bona la solució

c El grup català
captarà fins a 1.400
milions ECONOMIA 44

Trias: “AEspanya,
nomésBarcelona
pot competir amb
Tòquio i Istanbul”

DIMARTS, 10 DE SETEMBRE DEL 2013 / Número 47.394

œLa negociació amb Rajoy persegueix
que l’Estat toleri la consulta POLÍTICA 9

ElsEUAaccepten obrir a
Síriaunaviadiplomàtica

ALASTAIR GRANT / GETTY

ESPORTS 37

LA NOSTRA HISTÒRIA
ES MEREIXIA AQUESTA OBRA

'La Guerra de Successió dia a dia'

www.sapiens.cat/1714

Amb el pròleg
d’Artur Mas,
president de la
Generalitat
de Catalunya

1r lliurament: volum IV.
“El setge de Barcelona i l’11 de

setembre del 1714“

9,95 €

Ja al
teu quiosc,

per només

œLa intenció és acordar amb ERC
un redactat que sigui constitucional

Catalunya
dónavia
lliureanous
impostos
ecològics

BancSabadell
ampliacapital
i cedeixun8%
delnegocia
dossocis llatins

El Consell Executiu té previst
aprovar avui la memòria pre-
liminar de tres impostosmedi-
ambientals sobre les emissions
contaminants que produeix
l’aviació comercial, sobre les
centrals nuclears i sobre l’emis-
sió de gasos i partícules a l’at-
mosfera. POLÍTICA 11

L’Administració Obama va
acceptar ahir una possible
solució diplomàtica a la
crisi siriana. Hi va col·la-
borar l’altra superpotència
en conflicte, Rússia, que va

exigir a Al-Assad que lliuri
les armes químiques si vol
evitar un atac. Moscou re-
cull el guant d’una proposta
improvisada de JohnKerry.
INTERNACIONAL 6 i 7

Nadal torna
a regnar
aNovaYork
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Esgotades. Ahir es van vendre les últimes samarretes de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) per a la cadena humana
XAVIER CERVERA

PEDRO MADUEÑO

c Vueling i el boomdel turismemantenenel volum
depassatgers de l’aeroport deBarcelona ECONOMIA 77 i 78

UnOnzedeSetembreper
cridar l’atenciódelmón

José Antonio Griñán i Manuel Chaves

www.lavanguardia.cat Número 47.395 1,30 euros

c El president reafirma
quevol la consulta
el 2014 i reivindica
que es faci “ambseny”

c MercedesAlayaofereix als expresidents i a cinc
exconsellers de la Junta d’Andalusia que declarin
davant el Supremsense esperar el suplicatori

ELSEGLEDE
LAFRATERNITAT

œOfensiva del Govern a la premsa anglosaxona
per reforçar el missatge a l’exterior POLÍTICA 18 A 24

La jutgessa delsEROdónaper feta
la imputació deGriñán iChaves

MARCELO DEL POZO / REUTERS

œLamultitudinària cadena humana de 400
quilòmetres vol obtenir el suport internacional

DIMECRES, 11 DE SETEMBRE DEL 2013

Masdefensa
unprocés
a lamanera
catalana: la
“Catalanway”

ElPrat superaBarajas
perprimer copa l’agost

El president Mas va reafirmar
ahir, en el missatge institucional
ambmotiu de laDiada, que la con-
sulta ha de ser el 2014, però va de-
manar que el procés es faci a la
manera catalana (“Catalan way”,
va dir), de forma democràtica i
respectuosa, amb “seny”, perquè
“surti bé”. El PP no anirà enguany
a l’acte institucional de la Diada.

La jutgessa Alaya va assestar ahir
un cop dur al PSOE en demanar la
imputació dels expresidents
Griñán i Chaves, així com de cinc
exconsellers. La jutge no pot impu-

tar-los perquè són aforats, però els
va oferir declarar voluntàriament
al Suprem “sense esperar” que el
tribunal demani el suplicatori per
imputar-los. POLÍTICA 28 A 30
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De gom a gom. La cadena humana va cobrir 400 quilòmetres de nord a sud. A Barcelona, al passeig de Gràcia es va convertir en una manifestació
MANÉ ESPINOSA

Viaplena a vessar

Ungrupde feixistes assalta la
seude laGeneralitat aMadrid
c Unaquinzenad’ultradretans irrompambviolència a la llibreria
Blanquerna, on se celebrava l’acte institucional de l’Onze deSetembre

www.lavanguardia.cat Número 47.396 1,30 euros

œMas alerta el Govern del PP
que si no atén el clam, tindrà “un
problema greu amb Catalunya”

œL’èxit organitzatiu es veu
emmarcat per l’ambient cívic
i festiu de la convocatòria

œLa cadena per la independència
aplega 1,6 milions, des del Pertús
fins a Alcanar, segons el Govern

DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013

Unaquinzena d’ultradretans va ir-
rompre ahir a la seu de la Ge-
neralitat a Madrid, la llibreria
Blanquerna, per rebentar l’acte de
celebració de la Diada. El grup va

entrar violentament a la sala, fent
malbé tot el que hi trobava. Un
dels violents va forcejar amb el di-
putat de CiU Josep Sánchez-Lli-
bre. Els agressors van actuar amb

la cara descoberta. Les empleades
de la llibreria van atribuir l’ab-
sència de policia al fet que mai no
hi havia hagut cap incident.
POLÍTICA 14 A 30 i EDITORIAL

Articles: JORDI BARBETA x SERGI PÀMIES x QUIM MONZÓ x ANTONI PUIGVERD x ISABEL GARCIA PAGAN
x ENRIC JULIANA x FERNANDO ÓNEGA x VÍCTOR-M. AMELA x FRANCESC-MARC ÁLVARO x LAURA FREIXAS
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DES del Pertús a Alcanar, de nord a sud de
Catalunya, centenars de milers de ciuta-
dans van celebrar ahir la Diada unint-se a
la gegantina cadena humana convocada

per reivindicar l’anomenat dret a decidir. Com ja s’es-
perava i també va passar amb la manifestació multitu-
dinària de l’Onze de Setembre del 2012, les expectati-
ves d’èxit de la Via Catalana, convocada per l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) i avalada per les forces
polítiques sobiranistes i independentistes, entre les
quals CDC, ERC i la CUP –així com dirigents d’altres
formacions que també s’hi van sumar a títol personal–,
es van veure àmpliament desbordades: 1,6 milions de
persones hi van participar, segons dades del Govern.
En molts trams, la Via van ser dues i tres vies per

l’aglomeració d’assistents, que es van donar les mans
en el moment convingut, les 17 hores i 14 minuts de la
tarda –en al·lusió a l’onze de setembre del 1714–. Va
ser una acció ciutadana exemplar pel caràcter massiu,
l’extensió territorial –més de 400 quilòmetres de re-
corregut– i la complexitat organitzativa que comporta-
va, enunesforç queva implicarmésde 30.000 volunta-
ris. Però, sobretot, per la normalitat com es va dur a
terme, la qual cosa va reforçar el caràcter cívic i demo-
cràtic de la reivindicació davant els ulls del món, com
pretenien l’ANC, el Govern –encara que el president,
ArturMas, no va participar en la cadena pel seu paper
institucional– i les forces sobiranistes.
Quan ja ha començat el compte enrere per a l’emble-

màtica Diada del tricentenari, Catalunya en conjunt va
tornar a evidenciar ahir el seu nivell com a societat en
un clima de respecte per totes les opcions democràti-
ques. Entre les quals, les dels partits que comparteixen
la reclamació d’una consulta però s’oposen a la inde-
pendència i que, per aquest motiu, no van secundar la
convocatòria –UDC, PSC i ICV– i la dels que rebutgen
frontalment totes dues coses, com el PP i C’s. Aquests
últims van fer actes polítics propis a favor de la unitat
d’Espanya i els populars van expressar a més el rebuig
al to sobiranista de la Diada negant-se a participar per
primer cop en els actes institucionals.
Ni tots els catalans es van sumar a la convocatòria ni

tots els que sí que ho van fer tenen segurament lesma-
teixes idees sobre el futur de la relació entreCatalunya
i Espanya. Però és indiscutible que la Via Catalana evi-

denciauna vegadamés la solidesadel sentiment àmpli-
ament majoritari entre les forces polítiques i la socie-
tat civil catalana sobre la necessitat de trobar una sorti-
da a unmalestar que no només no remet sinó que aug-
menta dia rere dia. En aquest malestar convergeixen,
sens dubte, moltes variables, entre les quals la fatiga
ciutadanaper la crisi econòmica i les dures conseqüèn-
cies que comporta en termes socials i d’oportunitats
de futur. Però a ningú no se li escapa que el fil conduc-
tor de les mobilitzacions multitudinàries de caràcter
sobiranista o obertament independentista que es des-
envolupenaCatalunyades del 2010, arrande la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional que va laminar l’Esta-
tut del 2006desprésd’haver estat escrupolosament va-
lidat pel Parlament, les Corts espanyoles i el mateix
poble català en el preceptiu referèndum, és la sensació
de tracte injust a Catalunya, quan no obertament hos-
til, per part de l’Estat, el Govern central i les seves insti-
tucions. Una sensació compartida per una àmplia ma-
joria de ciutadans de Catalunya, que en les eleccions
convocades després de la Diada del 2012 van configu-
rar unParlament amb àmpliamajoria de les forces que
aposten, encara que amb significatiusmatisos, pel dret
a decidir i la celebració d’una consulta.
En suma, aquest sentiment, queha alimentat una res-

posta cívica i política serena peròmolt ferma, és el que
està guanyant el carrer i les voluntats a Catalunya cada
dia ambmés intensitat. Per això, seria totalment irres-
ponsable negar l’evidència omirar cap a una altra ban-
da davant l’abast polític i social del malestar. Aquesta
actitud no convé a ningú, tampoc a Espanya, en uns
moments en què comencen a entreveure’s les sortides
del túnel de la crisi. L’anomenada Via Catalana va
llançar ahir un inequívocmissatge almón: unamajoria
dels ciutadans de Catalunya està demanant un camí
democràtic per expressar-se lliurement i pacíficament
sobre el seu futur polític. Ambdeterminació, però amb
seny: a la manera catalana.
Aquest és el repte que planteja el repetit rècord de

mobilització sobiranista de la Diada. Ara és el torn de
la política. Els representants de la voluntat popular, en-
capçalats pels presidents Rajoy i Mas, han de buscar
vies per donar resposta a aquest repte mitjançant el
diàleg amb altura de mires. Vies que hauran d’unir el
respecte a les lleis i al principi democràtic.

Repteper a la política

LAnormalitat que va presidir una vegadamés
la celebració d’una Diada de Catalunyamar-
cada per una mobilització ciutadana sense
precedents únicament es va veure enterboli-

da per una acció deplorable al final de la jornada. L’in-
cident, però, no es va registrar a Catalunya, sinó aMa-
drid, on la Delegació de la Generalitat va ser assaltada
per una dotzena d’ultres que van arribar a agredir al-
gunsdels presents enplenacelebració de l’acte de l’On-
ze de Setembre a la capital espanyola.
En una acció sense precedents, el grup de violents

va irrompre a l’edifici amb crits de “No ens enganyen,
Catalunya és Espanya”. Ni el delegat de la Generalitat,

JosepMaria Bosch, que en aquell moment es disposa-
va a començar el discurs va cedir davant les amenaces
ni tampoc altres dels presents, entre els quals el dipu-
tat d’Unió Josep Sánchez-Llibre, que van plantar cara
als violents amb evident risc per a la seva integritat
física. Alguns assistents van resultar ferits lleus.
Com és possible que aquests individus accedissin en

bloc a l’interior de la seu institucional durant un acte
oficial i sense que, pel que sembla, ningú no els ho im-
pedís? Ras i curt: on era la policia? La gravetat dels
fets, més propis de l’Espanya predemocràtica que de
l’actual, demana explicacions immediates per part
dels responsables de la seguretat de tothom.

Atacultra aMadrid

Goteres
a l’Estat

P aul Auster ha fet de l’atzar i
de la contingència el fil con-
ductor de la seva novel·lísti-
ca. Sens dubte, l’escriptor de

Newark trobaria material per a un re-
lat en aquesta gotera que va paralitzar
durant dues hores el ple del Congrés
dels Diputats el mateix dia que cente-
nars de milers de catalans sortien al
carrer des del Pertús fins a Alcanar
per formar una gran cadena sobiranis-
ta. Va semblar com si la constància en
la demanda d’un referèndumaCatalu-
nya hagués acabat provocant una es-
querda a la coberta de l’Estat. Tota
una metàfora literària.
JoséOrtega yGasset va escriure so-

bre la constància amb aquestes parau-
les: “Cap alzina no es fa caure a la pri-
mera destralada, una gotera trenca la
penya més dura”. Si el president del
Govern espanyol, que va estar ahir a
la Cambra Baixa per sotmetre’s a la
primera sessió de control del curs, fa
cas de la seva ànima gallega, aquesta
que escolta amb atenció els signes del
destí, haurà cregut que veu a la gotera
una premonició de la història. De fet,
les goteres són el resultat de la mala
qualitat de la construcció o dels er-
rors dels constructors, així que s’hau-
rà adonat que cal afinar amb les pro-
postes i encertar en les solucions. Una
gotera pot arruïnar un patrimoni acu-
mulat durant segles. Li va estar a punt

de passar aquest mateix any al Museu
del Prado, quan una esquerda va dei-
xar filtrar l’aigua de la pluja i va fer
malbé una dotzena de dibuixos i pas-
tels del segle XVIII. I fins i tot un oli
de Jan Brueghel, anomenat el Vell,
que mostra una gran concentració de
gent (els convidats a un banquet
nupcial campestre) que es diria que
manifesta certa inquietud impròpia
dels casaments.
No els va resultar fàcil als peons de

Patrimoni tapar la fissura a través de
la qual van resultar esquitxats els di-
putats del PSOE i d’Esquerra Unida.
En canvi, els parlamentaris del PP van
sortir impol·luts de l’humit accident.
Encara que aquest fet –de nou la con-
tingència– també podria ser premoni-
tori en un 11 de setembre: ha arribat el
moment de mullar-se.
La psicoanàlisi ensenya que somiar

amb goteres representa pèrdues o sug-
gereix angoixes. S’entén que en l’in-
conscient col·lectiu dels populars la
gotera de l’11 de setembre els inquieti.
Però més els hauria de desassossegar
la realitat, ja que la gotera del Congrés
no va ser un somieig i l’esquerda de
Catalunya, encaramenys. Va ser el no-
vel·lista dels Estats Units Philip Dick
qui ens va prevenir que “tenim un
munt de goteres en la nostra realitat”
i que hemde dedicar la vida a intentar
tapar-les.
Més de dues hores van trigar els

obrers a arreglar l’estropellament,
més li costarà a Rajoy de resoldre l’al-
tre desordre. Però no li queda més re-
mei que posar-se els pantalons ver-
mells amb tirants de Super Mario
Bros i buscar com reparar la gotera de
l’Estat. Per fer-ho, no en tindrà prou
amb la seva afició el bricolatge.c

Ortega va advertir que cap
alzina no cau a la primera
destralada, però una
gotera trenca una penya
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L’‘heroi’ de Blanquerna. Josep Sánchez Llibre, diputat de CiU, va ser rebut ahir al Congrés amb abraçades, com la de
la vicepresidenta, després d’haver plantat cara en l’atac dels ultres a la seu de la Generalitat a Madrid. Hi ha dotze detinguts

DANI DUCH

CULTURA 34 i 35
ROSER VILALLONGA

Desconcert alGoverndelPP
per lamobilitzacióde laDiada

Botella va reaparèixer ahir

www.lavanguardia.cat Número 47.397 1,30 euros

c Després del fiasco
dels Jocs, l’alcaldessa fa
bromaambel “café con
leche” ESPORTS 47

c Wert xifra en 10.000els universitaris sense ajut pel
fet de tenir unanota inferior a 5,5 TENDÈNCIES 28 i EDITORIAL

c El president rus deixadebanda la política del
no imarca l’agenda global de la crisi de Síria

BALLESTEROS / EFE

Indridason,
premiRBA
denovel·la
negra

Putin emergeix com
a líder davant els
dubtes d’Obama

œSantamaría apel·la a la “majoria silenciosa”
mentre queMargallo demana “escoltar el carrer”

œRubalcaba aconsella “nominimitzar” la Via
Catalana, però eludeix una consulta POLÍTICA 12 A 17

AnaBotella
retira
Madridde la
candidatura
olímpica

DIVENDRES, 13 DE SETEMBRE DEL 2013

El curs escolar s’obre
ambnous reptes

Vladímir Putin ha deixat de ban-
da la política del niet (no) i ha
marcat l’agenda global de la crisi
de Síria amb la seva proposta de
retirada de les armes químiques.

Aquest augment de rellevància
de Putin coincideix amb un mo-
ment de debilitat d’Obama, a qui
pesa el canvi de posició sobre
l’atac. INTERNACIONAL 3 i 4
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INGLÉS
PASOAPASO
CONVAUGHAN

ÀLEX GARCIA
VIURE 1 A 3

DEMÀ

Trias refreda la
candidaturaper
als Jocs del 2022
c L’alcalde demanapaciència a l’oposició i planteja la
possibilitat d’optar a lesOlimpíades del 2026o el 2030

L’ONUapunta cap aAl-Assad

2aentrega
CHUPACHUPS
Dues estovalles
+ 2ChupaChups

ELSBÀSICS
DEL’ÀVIA

L’Estat rebutja la consulta i
ofereixun finançamentmillor

POLÍTICA 13 A 23

Els negociadors de Ginebra, John Kerry (EUA); Lakhdar Brahimi (ONU), i Serguei Lavrov (Rússia), ahir a la ciutat suïssa

www.lavanguardia.cat 1,50 euros (amb ulleres, 3,49 euros / amb Vaughan, 11,45 euros)

1 €

Els inspectors conclouenquees vanusar armesquímiques aDamasc INTERNACIONAL 3

Valdis Dombrovskis, pri-
merministre del país bàltic

+ CUPÓ DEL DIA

Elmetro i el
bus cerquen
espònsorsper
finançar-se

Llibertatamb
càrrecsper
als feixistes
detinguts

MARTIAL TREZZINI / AP

DISSABTE, 14 DE SETEMBRE DEL 2013 / Número 47.398

œSantamaría anuncia la resposta imminent a la
carta deMas i no admet canvis en el model territorial

œL’Executiu del PP vol diàleg sobre economia,
sempre “garantint la igualtat entre espanyols”

Masdescarta
unpacte
polític que
substitueixi el
referèndum

Crisi
diplomàtica
ambLetònia
per laDiada

COL·LECCIÓ
D’ESTOVALLES
INDIVIDUALS

LESSÈRIES
PUGENALTRON

El president Artur Mas ha expli-
cat als seus interlocutors polítics
i de l’empresariat que no pensa
admetre un pacte polític en lloc
de la consulta i que no repetirà
un acord com el que va fer al seu
dia amb Zapatero sobre l’Estatut.

Xavier Trias va refredar ahir les ex-
pectatives que Barcelona opti als Jocs
Olímpics d’hivern del 2022 i va dema-
nar a l’oposició que s’ho prengui amb

tranquil·litat abans de sol·licitar un re-
ferèndum sobre la candidatura. Trias
no va descartar que l’aposta es plante-
gi per al 2026 o el 2030. VIURE 4
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c La alcaldesa de
Madrid tira la toalla y
anuncia queno será
candidata POLÍTICA 19

c Schäublemarca distancias
con lapolíticamonetaria
delBCE ECONOMÍA 54

FRANCESC BRACERO
Cupertino (California)

œJunqueras llama al desacato si se
impide la consulta, “como Luther King”

Elalcalde
Triaspromete
manodura
contrael
incivismo
VIVIR 1 A 3

AnaBotella anuncia la retirada

AngelaMerkel rebuscando en su bolso ayer durante el debate en el Bundestag sobre los presupuestos

www.lavanguardia.com Número 47.756 1,30 euros

Enviado especial

œEl Govern quiere rebajar el órdago
para preservar la unidad POLÍTICA 12 Y 13

Botella
renuncia
ante la falta
derespaldo
delPP

LUCA PIERGIOVANNI / EFE

JUSTIN SULLIVAN / AFP

Alemania
dejaráde
emitir
deuda
pública

Cazuela baja
con tapa
24 cm

Set de cazuela baja con
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28 cm

Cartilla
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+ cupones

por solo

P.V.R. 80 € Recogida
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UNMAPADELAMÚSICA
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ERCmetepresión aMas al
incitar a la desobediencia

Unrebaño
de cabras en
los túneles de
Ferrocarrils

Apple intenta
la revolución
del reloj
inteligente

FABRIZIO BENSCH / REUTERS

LaONUapunta
aunaposible
despenalización
de las drogas

MIÉRCOLES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014

VIVIR 5 TENDENCIAS 31

El reloj inteligente,
el Apple Watch, es el
primer nuevo disposi-
tivo que saca al mer-
cado la compañía de
Cupertino desde la
muerte de su funda-
dor, Steve Jobs, en
octubre del 2011.
Apple, de la mano de
Tim Cook (en la fo-
to), también presentó
ayer el iPhone 6 en
dos tamaños, uno
mayor del habitual.
TENDENCIAS 26 Y 27
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Insólita ofrenda en el Fossar. Mas es el primer presidente de la Generalitat que acude al Fossar de les Moreres, escenario
tradicional de actos independentistas durante la Diada. En la imagen, con Xavier Trias y Núria de Gispert. POLÍTICA 20 A 32 Y EDITORIAL

PEDRO MADUEÑO

Masdice aRajoyque aún
está “a tiempodeescuchar”

DEPORTES 68 Y 69

www.lavanguardia.com Número 47.757 1,30 euros

Lamuerte deEmilioBotín
deja el Santander

enmanos de suhijaAna

c Cañete asume la
carteradeEnergía en
ungobierno tutelado
por los países del norte

œEl líder del PP replica a CiU
que la consulta provoca inestabilidad

Un infarto acabó ayer con la vi-
da del banquero Emilio Botín –a
los 79 años– y precipitó el acce-
so a la presidencia del Santander
de su hija Ana Botín, que se con-

vierte así en la primera mujer
que lidera el principal banco de
la eurozona y uno de los más im-
portantes del mundo. ECONO-
MÍA 78 A 86 Y EDITORIAL

Artículos de JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ x ISIDRO FAINÉ x ALFREDO SÁENZ x
GUILLEM LÓPEZ-CASASNOVAS x LEOPOLDO RODÉS

Eldía queDios llegó tarde / Barcelona,martes 11 de septiembrede 1714 /

JUEVES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

œEl president insiste en pedir unidad
a los partidos para “estar a la altura”

Elúltimopartido
deBotín /MANEL PÉREZ

Lanueva
Comisión
Europease
enrocaen la
austeridad

Elsueñodel
baloncesto
españolse
estrellaante
Francia

Albert Sánchez Piñol Albert Garcia Espuche

Jean-Claude Juncker propone
aMiguel Arias Cañete como ti-
tular de la cartera de Energía y
Clima en una Comisión Euro-
pea cuya política económica tu-
telarán dos vicepresidentes
que son firmes partidarios de
la austeridad, pese a que el co-
misario será el francés Pierre
Moscovici. INTERNACIONAL 3 Y 4
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CATALUNYA celebra hoy el Onze de Setem-
bre, su fiesta nacional. UnaDiada excepcio-
nal en la que se cumplen trescientos años de
la claudicacióndeBarcelona ante el sitiomi-

litar (1713-1714) que puso fin a la guerra de Sucesión, la
primera guerra europea a gran escala.
La guerra de Sucesión no es una nota a pie de pági-

na. En la historia de España significa la implantación
de una nueva línea dinástica, que traslada a la Penín-
sula la versión parisina de la monarquía absoluta: la fe
en la eficacia de la centralización. En Catalunya es ob-
jeto de constante recordatorio el decreto de Nueva
Planta –la abolición de las viejas constituciones catala-
nas–, pero hay otros datos ilustrativos de aquel cambio
de época. En 1721, por ejemplo, el reyFelipeVpromul-
ga el primer mapa de postas, perfecto embrión de la
actual red radial de carreteras y ferrocarriles. España,
país de difícil orografía, con sus ciudades más dinámi-
cas en el litoral, cambia de enfoque. Los austriacistas
más comprometidos marcharon al exilio y la sociedad
catalana se adaptó gradualmente al nuevo marco.
Añosmás tarde, bajo Carlos III, la apertura del comer-
cio con ultramar contribuyó decisivamente a hinchar
las velas del progreso económico.
No es fácil trasladar 1714 a las categorías actuales.

No podemos reconstruir políticamente el pasado co-
mo si visitásemos un parque temático. Catalunya per-
dió sus viejas constituciones, perono todo fueron tinie-
blas.Huboun florecimiento económico, que probable-
mente también se habría producido con los Habsbur-
go. La sociedad catalana se adaptó, sin extinguirse una
veta inconformista, que el malogrado Ernest Lluch es-
tudió a fondo. Ecos del austriacismo y un nuevo prag-

matismo. El deseo de intervenir en la gobernación de
España. Esa corriente, en la que pueden inscribirse
personajes y esfuerzosdemuydistinta índole ynatura-
leza, recorre los principales acontecimientos de los si-
glos XIX y XX: la participación catalana en las Cortes
de Cádiz, el intento de Jaume Balmes de reparar la
escisión entre isabelinos y carlistas, el rotundo refor-
mismo del general Prim, los republicanos federales de
1873, la Renaixença, la Solidaritat Catalana, la Manco-
munitat, ahora hace cien años –un aniversario tan im-
portante, o más, que el de 1714–, la República y el pri-
merEstatut, el dramade laGuerraCivil, el franquismo
(denuevo, adaptación y resistencia), el pactismode los
años setenta, hasta llegar al día de hoy.
Delmaltrecho troncode 1714 crece unárbol conmu-

chas ramas, ramas entrelazadas, que no se pueden po-
dar en forma de estilizado y uniforme ciprés. Pero hay
una savia y un aliento que vienen de 1714. La savia de
Barcelona, capital deCatalunya. La tenacidad, el deseo
deno rendirse, la sublimaciónde la voluntad–también
una crónica dificultad para el acuerdo interno en los
momentos difíciles–, un perenne deseo de autonomía
y libertad. Tres siglos después, el árbol tiene muchas
más ramas y más deseos de crecer. Trescientos años
después, el rey de España se llama Felipe VI, habla ca-
talán, afirma en público que siente el idioma de los ca-
talanes comopropio, yha llegado al trono conel propó-
sito de alentar una verdadera regeneración en España.
Puesto que no se trata de convertir 1714 en un parque
temático, el mejor deseo que podemos expresar hoy,
día en que una enorme manifestación ocupará las dos
grandes avenidas de Barcelona, es el siguiente: que la
inteligencia nos acompañe.

Trescientos añosdespués

EMILIO Botín-Sanz de Sautuola y García de
losRíos, presidentedel BancoSantander, en-
tró ayer en la historia de España por la im-
presionante trayectoria bancaria queha jalo-

nado su vida, truncada súbitamente a los 79 años por
un fulminante ataque al corazón. Su granobra se sinte-
tiza en pocas palabras: deja el Banco Santander situa-
do como el primero de la zona euro y como uno de los
más grandes delmundo, conuna presenciamuydesta-
cada no sólo en varios países de Europa, sino también
en Latinoamérica, al margen de su actividad en Esta-
dos Unidos. La imagen, el prestigio y la solvencia de la
entidad que ha creado trasciende incluso la propia Es-
paña.Cuenta con3,3millones de accionistas, 107millo-
nes de clientes, 185.000 empleados y más de 13.000
oficinas en todo el mundo.
Pese a ser nieto e hijo de banqueros, y pese a haber

asumido la presidencia del Santander en 1986 de ma-
nosde supadre, ya ejercía desde 1964dedirector gene-
ral del banco, en el que había entrado a trabajar varios
años antes, y en el que siguió un duro entrenamiento
para formarse como un buen banquero, como después
demostró con creces. De pequeño banco de provin-
cias, el Santander se convirtió en uno de los siete gran-
des bancos españoles y luego en elmayor de todos, con

la compra del Central y del Hispano, por entonces ya
fusionados, y de Banesto, que le permitieron crear la
base desde la que realizar la posterior expansión inter-
nacional. Formación, esfuerzo, visión estratégica, elec-
ción de buenos equipos y liderazgo indiscutible defi-
nen la trayectoria de este banquero excepcional. Rom-
pió moldes, introdujo la competencia, transformó y
modernizó la anquilosada banca española.
Con su hija Ana Patricia, elegida ayer tarde como

sucesora por el consejo del Banco Santander, Emilio
Botín adoptó la misma estrategia que su padre había
seguido con él, basada en la máxima experiencia de
gestión, lamayor formación posible y una gran exigen-
cia profesional. Quería que suhija llegase a la presiden-
cia por méritos propios, como así es, y no por el mero
hecho de ser su hija. Emilio Botín, pese a su aparente
afándepersonalismo, tuvo siemprepresenteque lo im-
portante para el banco era asegurar un espíritu de con-
tinuidad en el liderazgo. Ahora Ana Patricia Botín, hi-
ja, nieta y biznieta de banqueros, tiene un reto mucho
mayorque el que tuvoél. Recibe en susmanos unenor-
me imperio financiero global que le exigirá –de entra-
da– ganarse el liderazgo del también brillante equipo
de directivos de los que su padre supo rodearse. No lo
tiene fácil, pero está preparada para ello.

EmilioBotín, unbanquero excepcional

El lustrede los
monumentos

E l Macba ha inaugurado en el
Convent dels Àngels la pri-
mera exposición que mon-
tan ahí y que, según dicen,

significa el inicio de la expansión del
museo por aquella plaza. La exhibición
lleva por títuloNonument y sus comisa-
rios son Bartomeu Marí y Josep Bohi-
gas. El proyecto incluye trabajos de
veintiocho artistas contemporáneos.
En la web del Macba lo presentan así:
“Este proyecto reflexiona sobre las
transferencias simbólicas entre monu-
mento, espacio público y efeméride a
partir de una serie de trabajos desarro-
llados específicamente para esta expo-
sición. Varios artistas que operan en el
ámbito de la arquitectura social y el ur-
banismo crítico presentarán sus líneas
de trabajo y también sus propuestas de
futuro”. A la agencia Efe, Marí declara
que han hecho el encargo en “un mo-
mento de cambios profundos en la so-
ciedad y desde las prácticas del arte, en
los vínculos entre evento, conmemora-
ción, estética y ciudad” y que el resulta-
do es “un conjunto de propuestas inédi-
tas en las que se observa de qué forma
los vocabularios artísticos reinterpre-
tan la tradición del monumento y arti-
culan los imaginarios colectivos”.

La idea es interesante, porque a me-
nudo los monumentos arrastran una

grandilocuencia cargante. Con los anti-
guos no pasa nada, porque responden a
la estética de los tiempos en que se hi-
cieron, pero hay contemporáneos que
dan pena, como el pompiermonumen-
to a FrancescMacià de la plaza Catalu-
nya. En cambio se pueden construir
monumentos dignísimos. Por ejemplo,
el del cruce de la avenida Tarradellas
con la calle París, en honor del presi-
dente que cuando volvió del exilio dijo
“Ja sóc aquí!” (no “Ja estic aquí!”, por
cierto, como dicen ahora la inmensa
mayoría de catalanes). Algunas de las
propuestas exhibidas en Nonument
son irrealizables, como –por razones
obvias– la de Antoni Arola, que propo-
ne una escalera de piedra que vaya des-
de la plaza Sant Jaume hasta el primer
piso del Palau de la Generalitat, pero
su idea es inspiradora. En cambio sí
puede construirse sin problemas la
obra que presenta Domènec: la restau-
ración del monumento al general Prim
que había en el parque de la Ciutadella
y que los faieros destruyeron en 1936,
pero sin poner ninguna escultura enci-
ma: dejando la peana vacía. De todas
las propuestas, la que creará más polé-
mica es la deÁlex Giménez y Jorge Ro-
dríguez Gerada, que plantean colocar
un preservativo transparente y gigan-
tesco en el mástil de 17,14 metros que
hay frente al Born, donde siempre on-
dea la bandera catalana. En nuestro
país hay últimamente una tendencia
preocupante a tomárselo todo con un
rictus trágico, que considera intolera-
ble cualquier ironía. Eso no es sano, y
la actual tensión ambiental no sirve de
excusa. Yo, esta propuesta monumen-
tal la llevaría a cabo ya mismo. La ima-
gen de la gran bandera del Born dentro
de un condón sugiere tantas ideas con-
trapuestas que es penoso ver en ella
simplemente burla.c

A menudo los
monumentos arrastran
una grandilocuencia
cargante
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Mosaico humano de 11 kilómetros. La V se desplegó por la Diagonal y la Gran Via. En la imagen, la Diagonal reflejada en un edificio. POLÍTICA 16 A 31
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mayúscula
œMas asegura que el éxito de
la manifestación obliga
a la unidad y a no defraudar

Elmomento
deungiroUna monumental mani-

festación. Centenares
de miles de personas

acudieron ayer desde todos los
rincones deCatalunya a la cele-
bración del Onze de Setembre
del 2014. Las dos principales

avenidas de Barcelona, la Dia-
gonal y la Gran Via, formaron
un gigantesco mosaico con los

colores de la enseña catalana.
Civismo, ejemplaridad y eufo-
ria. Una de las mayores mani-
festaciones políticas en la histo-
ria de la España democrática.

Artículos: QUIM MONZÓ x SERGI PÀMIES x SERGIO VILA-SANJUÁN x FRANCESC-MARC ÁLVARO x ANTONI PUIGVERD x
ENRIC JULIANA x JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS x ISABEL GARCIA PAGAN x DAVID GONZÁLEZ

œBarcelona acoge a cientos de
miles de personas en la mayor
movilización por la consulta

VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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SE conmemoraba el 300.º aniversario de la
claudicacióndeBarcelona en la guerra de Su-
cesión, pero ese no fue el resorte principal de
la granmanifestación de ayer. Centenares de
miles de personas ocuparon las dos principa-

les avenidas de Barcelona movidas por el anhelo de la
independencia y, en mayor proporción, por la idea de
someter a consulta popular el vínculo de Catalunya con
España, el denominado derecho a decidir, que cuenta
conuna adhesión social superior al 70%en casi todas las
encuestas y un apoyo parlamentario que oscila entre 87
y 107 de los 135 diputados del Parlament de Catalunya.
Una gigantesca movilización ciudadana, que expresa

la enormeamplitud social que enestosmomentos alcan-
za el catalanismo en sumás alta gradación. Un gran em-
puje que viene de abajo, sin duda, pero también insufla-
do por arriba, ya que la Generalitat de Catalunya ha
puesto todo su aparato institucional –que no es peque-
ño– al servicio de lamovilización. Empuje desde abajo e
impulso desde arriba. Esta es la realidad, y ante la reali-
dad es aconsejable no ponerse de espaldas.
Desde julio del año 2010, cuando tuvo lugar enBarce-

lona una gran manifestación de rechazo a la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el Estatut del 2006,
Catalunya vive una compleja dialéctica entre las institu-
ciones y la movilización ciudadana; una dialéctica que
parece desconcertar y provocar angustia a la política es-
pañola, acostumbradadesde 1978 a la eficacia de los pac-
tos por arriba, sin los cuales la transición a la democra-
cia quizá no habría llegado a buen puerto.
Ese tiempo se está agotando en toda Europa como

consecuencia de la crisis económica, el estrés objetivo
de las estructuras institucionales heredadas del tiempo
de la guerra fría y las nuevas dinámicas culturales e ideo-
lógicas que impone la globalización. Basta observar con
cierto detenimiento la situación de los principales paí-
ses de nuestro entorno. No hay país europeo en el que
no se esténplanteandoen estosmomentos grandes ajus-
tes de estructura y funcionamiento. Basta observar lo
que está ocurriendo estos días enGran Bretaña a propó-
sito del referéndum sobre la independencia de Escocia.
Este es el cuadro general y la situación de Catalunya,
lejos de ser vista como una extraña y fastidiosa anoma-
lía, hay que inscribirla en este contexto. Esta es la reali-
dad y ante la realidad resulta mejor no colocarse nunca
de espaldas.

La manifestación de Barcelona fue ayer gigan-
tesca, es cierto. Pacífica y cívica. Pero el mis-
mo principio de realidad que hemos invocado
no debiera hacernos olvidar que la sociedad

catalana está formada pormuchasmás personas. Bajo el
objetivo de la consulta y ondeandomillares de banderas
independentistas, el catalanismo de alta graduación lle-
nó ayer las calles de Barcelona, como nunca lo había he-
cho en su historia. Pero no toda Catalunya salió ayer a la
calle.Muchos de los ciudadanos que se quedaron en ca-
sa seguramente simpatizan con lamanifestación de la V.
Otros son escépticos. Y otros son contrarios e incluso
muy contrarios a la dinámica política en curso. Una par-
temuy importante de la sociedad catalana –seguramen-
te la mayoría, a tenor de casi todas las encuestas– no se
pronunciaríapor la independencia encasode ser formal-

mente consultada al respecto, prefiriendo un pacto de
ampliacióny refuerzode la autonomía, lealmente respe-
tado por el Estado español. Varios miles de personas se
manifestaron ayer en Tarragona movidas por la idea de
unaCatalunya autónomay contraria a la independencia.
Deben ser respetadas y tenidas en cuenta.
Una Catalunya expectante, más silenciosa, crítica con

los extremos y temerosa de los bandazos, existe. Esa Ca-
talunya también forma parte de la realidad ante la cual
es mejor no ponerse de espaldas. La historia contempo-
ránea demuestra que los movimientos de cambio fraca-
san o sufren percances cuando subvaloran ono respetan
a la partemás silenciosa de la sociedad. Afortunadamen-
te, el ejemplar civismo de la manifestación de ayer de-
muestra que la civilidad no se ha roto en Catalunya. No
estamos anteuna sociedad rota, bloqueada e irremisible-
mente enfrentada. Sería conveniente que desdeMadrid
se afinase el diagnóstico sobre este particular.
Lamanifestación de ayer obliga a las fuerzas políticas

que conforman la mayoría pro consulta a un alto ejerci-
cio deunidad, talentopolítico y sentidode la responsabi-
lidad en las próximas semanas. La unidad no será fácil
en unos momentos en que hay quien prefiere poner la
legitimidad por delante de la legalidad. Cualquier aven-
turismo o tacticismo electoral de corto vuelo podría pa-
sar alta factura a sus promotores.

Y el Gobierno de España debe tomar nota de
que la movilización catalanista es intensa,
muy intensa, conformando un fenómeno en
buena medida inédito en Europa. Tres enor-

mes manifestaciones durante tres años seguidos –2012,
2013 y 2014–, sin incidentes, sin un cristal roto, sin un
rasguño. Una movilización cívica de tal calibre merece
todo el respeto y debiera ser correspondida con una ver-
dadera voluntad de diálogo. Diremos más: debiera ser
considerada parte del capital político español ante el
mundo. España, país de pasado dramático, hoy canaliza
sus tensiones territoriales desde la civilidad. El gran éxi-
tode lamanifestaciónde ayer intercepta cualquier tenta-
ción aventurista en Catalunya. El enorme caudal de
energía que ayer se vio en las calles deBarcelona en nin-
gún caso puede desembocar en simulacro insurreccio-
nal. Sería un error político colosal y una falta de respeto
al enorme civismo demostrado ayer.
ElGobiernodeEspañadefenderá, sinduda, el estricto

cumplimiento de la Constitución en las próximas sema-
nas. Y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional
será determinante. El Gobierno de España no puede ig-
norar, sin embargo, el éxito y la contundencia de lamani-
festación de ayer y la corriente de fondo que expresa. La
movilizaciónpacífica y sostenida de centenares demiles
de catalanesdebiera ser correspondidapor cambios esti-
lísticos por parte del poder español. Cambios en lamira-
da y en el lenguaje, de entrada. Eso sería lo deseable.
Signos de cordialidad y apertura antes de entrar en la
cuestión de fondo. Atemperar y pacificar, en vez de si-
tuarlo todo en el campode lasmaniobras preelectorales.
Cambios en la mirada, en el clima y en el lenguaje. Esta
debiera ser la primera respuesta. La cuestión de Catalu-
nya –insistimos, inscrita en un contexto europeo de
grandes cambios y reajustes– no se resolverá con el
Aranzadi en lamano, ni con horizontes coercitivos. Hay
que ensanchar la comprensión política de la realidad,
ante la cual siempre es mejor no ponerse de espaldas.

Elmomentodeungiro

Cuidado con los
portátiles

N ormalmente, cuando al-
guien captura el ordenador
de un miliciano del Estado
Islámico, lo que encuentra

dentro son archivos explicando cómo
crear y usar armas, y textos con el idea-
rio yihadista, para ir repasándolos y no
salir del caminomarcado. Eso es lo que
ha pasado ahora con el Dell de un
miembro de esa organización que un
hombre ha encontrado en Siria. Lo que
ha despertado la curiosidad de la pren-
sa es que se han encontrado restos de
la vida anterior de su propietario.

El yihadista en cuestión se llamaMo-
hamed S., es de Túnez y hasta que el
año pasado se unió a las filas del Estado
Islámico era estudiante de física y quí-
mica. Los archivos de su ordenador
muestran que es aficionado a hacer pas-
teles, bombones y mousses de plátano,
y que le gustan las canciones de Céline
Dion e incluso Hey sexy lady, del can-
tante jamaicano de reggaefusion Sha-
ggy: “Hey sexy lady, I like your flow, /
your body’s bangin’, out of control!
(¡Uh!) / You put it on me (that’s right)
ceiling to floor. / Only you canmakeme
scream and beg for more!”. Todo eso
cambia a partir del 2011, ya que a partir

de entonces lo que añade son cánticos
islámicos, discursos yihadistas, vídeos
de Osama bin Laden, y manuales sobre
cómo robar coches, cómo disfrazarse
para pasar desapercibido y cómo fabri-
car y usar armamento biológico.

El Estado Islámico basa su propagan-
da en difundir una imagen de terror
que horrorice al mundo occidental.
Vídeos de decapitaciones, de fusila-
mientosmasivos... Hace unos díasmos-
tró fotos de niños en sus campamentos,
entrenándose para degollar. Aprenden
con muñecas de esas con las que jue-
gan las niñas. Con un cuchillo les
cortan el cuello y así practican para el
día que les toque hacerlo con personas
de carne y hueso. No sé, pues, si la noti-
cia de que Mohamed S. es aficionado a
los pasteles, las mousses y las cancio-
nes de Céline Dion le comportará pro-
blemas dentro del Estado Islámico, por
desviacionista.

Con los ordenadores hay que ir con
cuidado. En septiembre del 2001, des-
pués de que Al Qaeda atentase contra
elWorld Trade Center de Nueva York,
La Vanguardiame envió a escribir una
serie de crónicas. En aquella época, en
el diario había muchos portátiles que
los periodistas utilizaban cuando iban
a cubrir algún hecho. Me dejaron uno
para escribir los artículos. Una noche,
en el hotel, cuando ya había acabado el
trabajo del día y esperaba queme vinie-
se el sueño, me dediqué a mirar algu-
nos archivos que encontré. Los había
dejado el anterior usuario. Descubrí
unos cuantos emails –en un francés y
un inglés perfectos– donde contestaba
amaridos voyeurs que le ofrecían la po-
sibilidad de copular con su señora
mientras él, el marido, miraba la esce-
na, además de propuestas de tríos y de
intercambios. Quedé fascinado.Me en-
contraba ante un auténtico campeón.
Yo ya lo admiraba, porque escribe muy
bien, pero desde aquel día aún lo admi-
ro más.c

El yihadista Mohamed
es aficionado a hacer
pasteles, bombones
y mousses de plátano
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Rezo entre las ruinas de Gaza. Un grupo de musulmanes palestinos asiste a la oración del viernes bajo el
minarete de la mezquita de Al Susi, en Gaza, derribado por los bombardeos israelíes en agosto. Veteranos del ejército
de Israel admitieron ayer que durante años se ha espiado sistemáticamente a los palestinos. INTERNACIONAL 9
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œSantamaría responde
que la Constitución obliga
a recurrir la consulta

c ElEurogrupo asume la propuesta deDraghi de aumentar la inversión

JOURDAN DUNN

œMas dice que la votación
ha de tener plenas garantías
democráticas POLÍTICA 14 A 20

Guindos ve riesgo deuna
tercera recesión enEuropa
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ElEstado será acusación
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Siga o no Escocia, la
idea de un futuro
federal cobra fuerza
en el Reino Unido

Elmayor
crucerodel
mundo recala
enBarcelona

Poco a poco la preocupación
por el crecimiento se abre paso
en la eurozona. Ayer, el Eurogru-
po advirtió del peligro de una re-

caída en una tercera recesión y
abrió la puerta a políticas de
más inversión pública, como la
reclamada por el presidente del

BCE, Mario Draghi. Luis de
Guindos, elministro español, re-
conoció la amenaza que pesa so-
bre España. ECONOMÍA 61

El protagonista
de ‘El Niño’ man-
tiene los pies en
el suelo aunque

su vida se ha con-
vertido en una
montaña rusa
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Españadeberá acoger a
unode cadadiez refugiados
œRajoy acepta a los 15.000 nuevos
desplazados, pero pide una política global

œPolonia rechaza a los musulmanes y
Dinamarca cierra fronteras INTERNACIONAL 3 A 5

 Mas afirma en la Cambra de
Comerç que la independencia
es el único “cambio real”

La disputa por el apoyo empresarial
marca el arranque de la campaña

Despedida
unaperiodista
húngara que
agredió a
inmigrantes

 Pateó a una niña y
derribó a un hombre y
a su hijo INTERNACIONAL 5

El relato de
lamujer
herida por
losmanteros

DAVID AIROB

Diada avanzada. Elacto institucionaldelOnzedeSetembre tuvo lugaranocheen laplazaSantJaumeparaevitar la
coincidenciacon lacampañaelectoral.En la foto, eldragóndeSantJordiproyectadoen la fachadadelPalaude laGeneralitat

Catalunya
tiene aún
45.000 pisos
vacíos de
los bancos
 Barcelona impone
docemultas a entidades
bancarias por tener
viviendas sin uso VIVIR 1

Carme, de 70 años,
se siente agredida
y aún convalece

VIVIR 4

Una pantalla
más ‘sensible’
en el nuevo
iPhone
TENDENCIAS 26 Y 27

El Picasso
escultor brilla
enNueva York
CULTURA 32 Y 33

Ramos critica
aPiqué y abre
un cismaen la
selección
DEPORTES 45
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Artículos de ISABEL GARCIA PAGAN · DAVID GONZÁLEZ · ANTONI PUIGVERD · FERNANDO ÓNEGA · ENRIC JULIANA · MÀRIUS SERRA

 Rajoy arropa a Albiol y pide
a los catalanes que voten para
que nadie lo haga por ellos

 Unió se ofrece como la “CiU
de toda la vida” y Pablo Iglesias
apoya a Rabell POLÍTICA 10 Y EDITORIAL

AFP

Petra Laszlo, en plena acción
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Una campañamuy especial

A medianoche se iniciará la campaña de las
elecciones autonómicas catalanas, fijadas
para el 27de septiembre. Sehadichoy seha
repetidoqueestassonunaseleccionesespe

ciales.Y, enefecto, lo son.Porquesibien, formalmente,
sonunas autonómicasmás, anadie se le escapaque sus
convocantes han querido darles un sentido plebiscita
rio. Tanto ArturMas, presidente de la Generalitat, co
mo Junts pel Sí, la coalición que encabeza las encues
tas, han planteado estos comicios como un paso más
hacia la independencia. De ahí que hayan volcado to
dos sus esfuerzos para lograr un resultado favorable
–aunque sólo sea en escaños, y no en votos, contradi
ciendoenestepunto crucial la lógicaplebiscitaria–. En
suma, estas son unas elecciones autonómicas en las
que se elige el gobierno para los próximos cuatro años.
Pero en ellas se pide además el apoyo popular para se
guir andando por el camino que conduce a la secesión.

Obviamente,dichaparticularidadconvierte laselec
cionesdel27Senunacita sinprecedentes.Nosólopor
las consecuencias que de ellas pueden llegar a derivar
se para Catalunya. O para el conjunto de España.
También por los efectos que a medio y largo plazo va
yan a tener sobre laUniónEuropea. Puede decirse, sin
temor a exagerar, que los resultados del 27S serán
seguidos conatenciónyalguna inquietuden todas esas
instancias, y también en las principales cancillerías
occidentales.
La condición extraordinaria de estas elecciones pro

picia una apelación extraordinaria al compromiso de
mocrático de los votantes. Si en circunstancias norma
les el voto esun ineludible ejerciciode responsabilidad
cívica, en esta ocasión lo esmás todavía. Del veredicto

de las urnas en el 27S depende no sólo ya un modelo
social de gestión pública, sino la posibilidad de que en
fechas no muy lejanas los gobernantes de Catalunya
tratendematerializar laseparacióndeEspaña.Heaquí
un proceso cuya complejidad y costes no han sido ex
puestos por sus mentores con el detalle y la ecuanimi
dad que reclama el momento. Y por ello nos parece
muy importante reclamar la mayor participación ciu
dadanaenestaselecciones,mássi cabequeenotrasan
teriores, puesto que esmás lo que está en juego.
Entre tanto, expresamos aquí nuestro deseo de que

quienes intervengan en la campaña le imprimanun to
no templado. No es, por desgracia, lo que hemos visto
en la precampaña. En fechas recientes han abundado
las descalificaciones groseras, las veladas amenazas
institucionales e incluso las acusaciones cruzadas de
conductas emparentadas con el nazismo. Se ha dado
un excesivo grado de crispación, como si las partes en
lizanoconsideraranadmisiblecualquier resultadoque
no fuera el favorable a sus intereses... Y expresamos
también aquí nuestro deseo de que la fractura social
queseestáperfilandoamedidaqueseenconan laspos
turas no acabe en un deterioro crónico de la conviven
cia. De lo contrario, la sociedad catalana puede llegar a
perdermucha fuerza. Eso es algo que no interesa a na
die, ni a los partidarios de la independencia ni a los de
mantener el actual Estado español.
Sea cual sea el resultado, la vida continuará tras el

27S. Catalunya seguirá necesitando un gobierno. Y no
sólo un gobierno que concentre sus esfuerzos en el
proyecto independentista, sino un gobierno que sepa
gestionar la realidad, con criterios de servicio a todos
los ciudadanos, en una etapa de grandes dificultades.

Escasa credibilidad de la economía china

FINALMENTEChina ha anunciado lo que todo
elmundoqueríaoír:queaumentaráelgastopú
blicoylosestímulosfiscalesparasostenersurit
mode crecimiento, que en los últimos tiempos,

especialmente este mes de agosto, ha dado síntomas de
flaqueza. La reacción de las bolsas no se hizo esperar y
acogieronlanoticiacongraneuforia.
ElGobiernochinosehacomprometidoaquesuecono

mía crezca por encima del 7% anual y para ello está dis
puestoaacelerar laejecucióndesusgrandesobrasde in
fraestructura, establecer rebajas fiscales para las media
nas empresas e incentivar la inversión privada en los
sectores clavede laeconomía.Esta reactivaciónde lade
mandainternadelasegundapotenciaeconómicadelpla
neta deberá contribuir también a la mejora de la econo
míamundial en su conjunto, ya queChina, por símisma,
representauna tercerapartedel crecimiento económico
internacional.
La alarma sobre la economía china surgió este agosto,

cuando se supo que las importaciones del país cayeron
pordécimomesconsecutivo,unamuestradeladebilidad
de su demanda interna, y las autoridades devaluaron el
yuanparapropiciarunamayoractividaddesusectorex
terior.Amboshechos,además,abrieronunacrisisdecon
fianza sobre lo que realmente sucede en la economía del

giganteasiático.Peseasuenormedimensión,Chinapre
sentaunnotableoscurantismoestadísticoyunagravefal
ta de credibilidad. Ayer mismo, para contrarrestar este
hecho,anunciaronqueapartirdeahoraadaptaránlame
todologíadelcálculodesuproductointeriorbruto(PIB)a
las normas que tiene homologadas el FondoMonetario
Internacional (FMI)paratodos lospaíses, algoqueinex
plicablementenosehacíatodavía.
LanuevametodologíadecálculodelPIB, sinembargo,

seaplicarásólosobrelascuentasnacionalesynosobrelas
regionales,loqueseguirárestandofiabilidadalasestadís
ticaseconómicasqueofrezcaelGobiernochino.Otroda
to revelador de la falta de información precisa sobre la
economíadelpaíseslapuestaenmarchadeplanesestric
tosdesupervisiónsobrelagestióndelascolosalesdeudas
de los gobiernos locales y regionales, consideradas una
bombaderelojeríaparalaestabilidadfinancieradelpaís.
Eldirigismopolíticode laeconomíachinaporelParti

doComunistay laausenciadecontroles internosderiva
dosde la faltadedemocraciaexplican la faltade transpa
rencia. El espectacular y constante ritmode crecimiento
económicodeChinaenlosúltimostreintaañoshapermi
tido un grandesarrollo y una enorme riqueza, pero tam
bién ha acumulado importantes deficiencias que tarde o
tempranosaldrána la luz.

Cuando ya parecía que empe
zabaadisminuirlaavalancha
de memes supuestamente
conmovedores hechos a par

tir de la imagendeAylanKurdi, el niño
muerto que apareció la semanapasada
enunaplayadeTurquía,nuevoshiper
creativos han decidido que todavía se
puede tirar un pocomás del hilo. En la
India, en una playa deOrissa, el artista
Sudarsan Pattnaik –especialista en es
culturasdearena–hahechounadelni
ño, en lamisma posición que en la foto
que heló el corazón de medio mundo.
Es grande; debe de medir más de tres
metros de largo. Para que quedase cla
ro a qué hacía referencia puso pintura
roja sobre la parte de la escultura que
corresponde a la camiseta, y pintura
azul sobre la parte que reproduce los
pantalones. Supongoque,desdeahora,
todos aquellos a los que estos inventos
les emocionan, cuando lleven a sus hi
jos a la playa, además de esculturas de
arena en forma de castillos les harán
hacer esculturas deAylanKurdi, y aún
tendrán narices de decir que lo hacen
comohomenaje.
Otros hipercreativos –marroquíes

en este caso– decidieron montar una

performance en una playa de Rabat.
Eran una treintena, todos con camise
tas rojas y pantalones azules, para re
producir también cómo vestía el niño
muerto. Se echaron en la arena, boca
abajo, en la misma posición en la que
aparecía Aylan Kurdi en la foto. Estu
vieron así veinteminutos, tiempo sufi
ciente para que cámaras de fotos y de
televisión pudiesen captarlos con co
modidad: “¡Sobre todo, que no salgan
desenfocados!”.LaagenciaAFPrecoge
lasdeclaracionesde laactrizLatifaAh
rar,unadelasimpulsorasdelacto:“Co
moartista,mideberes reaccionaryve
nir aquí conmis colegas para decir que
un pequeño gesto puede ser muy im
portante”.Unafraseque–yameperdo
narán– recuerda la del Capità Enciam:
“Los pequeños cambios son podero
sos”. Cambiamos cambios por gestos y
yatenemosalaCapitanaEnciam(oEn
ciama, oEnciam@;vete a saber).
¿En ningún momento les ha pasado

por lacabeza,a laactrizAhraryal resto
del grupo, que lo quehanhecho es una
simple payasada narcisista? La imagen
quedeverdadimpresionaes ladelniño
en la playa, boca abajo, derrotado y
muerto, con lacaraclavadaen laarena.
Se podía debatir (y se hizo) si publicar
la foto en los medios de comunicación
era necesario o no, si era demasiado
truculenta para ponerla o si precisa
mente era mejor hacerlo para que la
gente tomaseconciencia, comoenpar
te ha sucedido. Pero aquello era ver
dad, realidad: la imagen de un hecho
trágico. Pero estas gracietas macabras
de ahora ¿qué aportan?Ningúnmeme,
estatua de arena o performance pre
suntamente artística hace otra cosa
que banalizar lamuerte de Aylan Kur
di. No hay ninguna solidaridad en la
pantomima de reunir en una playa a
treinta personas para, todos juntos
–hala venga, vamos–, reproducir la
postura del niño ahogado, sino una ab
soluta insensibilidad.c

Qué enrollados
son

Se echaron en la arena,
boca abajo, en lamisma
posición en la que
apareció Aylan Kurdi

Quim Monzó
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El ajustado sondeodelCIS
abreuna campañadecisiva
œLa lista de Junts
pel Sí sumaría la
mayoría absoluta
con la CUP (68-69
escaños) y tendría
el 44% de los votos

œLa Junta Electoral
obliga a TV3 a
compensar al resto de
las candidaturas por
la manifestación de
hoy POLÍTICA 14 A 28 Y EDITORIAL

 El hallazgo de una nueva especie en Sudáfrica
suscita tantas expectativas como incógnitas

Las dudas sonde calado: no se sa-
becuándoviviónicómoencajaen
la evolución humana. Pero el ha-

llazgo de los fósiles de una nueva
especie ha sacudido a la comuni-
dadcientífica TENDENCIAS 36 Y37

El ‘Homo naledi’
se incorpora a la
familia humana

SEAN GALLUP / GETTY

Merkel y sus fans. Los refugiados que han logrado llegar aAlemania y que tienen perspectivas de quedarse consideran
a la canciller comounamadre y, cuando pueden, se retratan con ella, como este sirio ayer enBerlín INTERNACIONAL 3 Y 4

Piqué,
contra el
Madrid
y con la
selección

DEPORTES 63

LaFIFA
deja a otros
11 jóvenes
de laMasia
parados
DEPORTES 64 Y EDITORIAL

A PARTIR DE HOY

‘EL SECRETMÉS
BENGUARDAT’

LIBRO

ELECCIONES

 El blaugrana
cree que los pitos
no son por sus
opiniones políticas

ESTIMACIÓN

DE VOTO

Y ESCAÑOS

EN CATALUNYA

Junts pel Sí
60-61
38,1%

Ciutadans
19-20
14,8%

Catalunya
Sí que es Pot
18-19
13,9%

PSC
16-17

12,2%

PP
12-13
9,4%

CUP
8
5,9%

135
escaños

Mayoría

MARK THIESSEN / AFP
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LaDiada del 27S

AUNQUE nada concluyente podrá decirse
respecto de los resultados de las elecciones
autonómicas hasta última hora del 27S, las
sucesivas encuestas publicadas permiten ya

prefigurarelnuevomapapolíticocatalán.Laquefacili
tó ayer elCentrode InvestigacionesSociológicas (CIS)
da una ajustadamayoría absoluta a las formaciones in
dependentistas: entre 60 y 61 diputados para Junts pel
Sí, y 8para laCUP.La sumadeestos dos votos les otor
garía 68o69diputados.Esdecir, unamayoría absoluta
pelada.Envotos, no supondríani siquiera eso, todavez
que los mencionados escaños corresponderían al 44%
de lossufragiosemitidos.Unaciframuyrespetable,pe
ro insuficiente para acometer cambios estructurales.
La campaña electoral, iniciada la pasada media

noche, se anuncia decisiva y apasionada. Su resultado
final puede depender de un corto número de votos, y
las fuerzas en lizavanaecharmanode todos sus recur
sos. El primer gran acto es lamanifestación convocada
para hoy en la avenida Meridiana de Barcelona. La
coincidencia de este despliegue con la campaña acon
sejó al Govern adelantar la ceremonia oficial de laDia
dadelOnzedeSetembre,medianteunprogramadeac
tos que se desarrolló en las últimas horas de anteayer.
Entre ellos, una solemneentregademedallas dehonor
del Parlament, seguida de un atípico festejo institucio
nal en la plaza Sant Jaume, culminado con la proyec
cióndeunmapping sobre la fachadadelPalaude laGe
neralitat.
Pero, comodecíamos, y dada la coyuntura, el primer

gran acto de campaña se llevará hoy a cabo en laMeri
diana. Los convocantes han anunciado que disponen
de 485.000 confirmaciones de asistencia. Es obvio que

una participación multitudinaria supondrá un nuevo
empujón a la ilusión soberanista. (Aunque, de nuevo,
sólo las urnas contabilizarán y determinarán la fuerza
de esta y otras corrientes.)Nohaymuchosmotivos pa
rapensarquedichamanifestaciónnovayaa ser, en tér
minos cuantitativos, un éxito. Las filas soberanistas
hanacreditadoyaunacapacidaddemovilizaciónnota
ble en las Diades previas.
Entre las fuerzas políticas que rechazan la vía inde

pendentista en las actuales circunstancias la capacidad
de agitación y propaganda se ha reveladomenor. Pero
eso no es sinónimode inferioridad numérica ni permi
te augurar su derrota. El bloque soberanista exhibe un
entusiasmo envidiable, sí, pero al tiempo ha estableci
do ya un techo electoral en otras convocatorias. Es por
eso por lo que las bolsas de indecisos, por una parte, y
loscinturones industrialesde lasgrandesciudades,por
otra, se han convertido en un caladero codiciado por
los dos bandos. El líder del PP, Mariano Rajoy, visita
últimamenteCatalunya amenudo.Y el líder del PSOE,
Pedro Sánchez, así como la líder andaluza de esta for
mación, Susana Díaz, han confirmado ya su presencia
por estos pagos en fechas próximas para ayudar a sus
correligionarios de aquí.
Cada uno de los votos catalanes importa, indistinta

mente del colegio electoral en el que se deposite. Por
eso ayer deseábamos en este mismo espacio que se dé
una cifra de participación elevada. Por eso es una bue
na noticia que el sondeo del CIS sitúe la intención de
votomuyarriba, enel77,5%.Yporesoseguiremosape
lando durante la campaña a la responsabilidad demo
crática de todos los catalanes. Porque esmucho lo que
está en juego.

LaFIFA y laMasia

LAFIFAsigueapretando las tuercasalFCBar
celona por el asunto de la Masia. Reciente
mente le indicó, vía telefónica,queotrosonce
jugadores de la cantera no pueden jugar con

sus respectivos equipos como consecuencia de la des
proporcionada sanción impuesta al club en abril del
pasado año y ratificada en el mes de agosto siguiente,
tras una denuncia anónima, por haber transgredido la
normativa de fichajes demenores extranjeros. El Bar
ça ha tenido que rescindir el contrato de varios juga
dores.Ahoranopuede regularizar la situacióndeotros
once que, según el club, no incumplen la normativa
federativa.
El Barça se siente indefenso y ha pedido a la FIFA

que le indique por escrito cuáles son los criterios de
finitivos sobre la cantera a fin de que no surjan nuevos
casosqueafectanno sólo a la cuestión futbolística, sino
también a la formación educativa de los jóvenes. Este
es el caso del camerunés de 16 años Patrice Sousia, que
ha tenido que ser acogido por la familia de un com
pañero por habérsele prohibido residir en la Masia.
Todo un contrasentido con el espíritu de la ley que la
propia FIFA dice defender al sancionar al Barça. Por
que los que en realidad resultan afectados son los jóve
nes futbolistas.

Ante esta situación, el club puede acudir a los tribu
nales ordinarios con el riesgo de ser excluido de la
competición, algo que es necesario revisar puesto que
suponeunatentado contra el derecho.También cabría
que fueran los propios jugadores excluidos, o sus fami
lias, quienes acudieran a la justicia en demandade am
paro. Una opción que, en algún caso, no debe ser des
cartada. ¿Qué puede hacer el Barça? En primer lugar,
seguir insistiendo ante la FIFApara que argumente las
razones de cada exclusión para poder defender sus in
tereses y los de los jugadores. En segundo lugar, espe
rar a que elmes de febrero se celebren las elecciones a
la presidencia de la FIFA, de la que Joseph Blatter di
mitiócuatrodíasdespuésdeser reelegido, elpasado29
demayo, tras estallar el fabuloso escándalo de corrup
ción federativa, con el fin de recomponer unas relacio
nesahorarotas.Y finalmente,novolvera transgredir la
norma, por muy buenas que sean, y lo son, las inten
cionesdelclub.Esevidenteque laMasiaesunejemplo.
Pero los adversarios están al quite de cualquier res
balón, aunque sea puramente administrativo, como es
el caso.
Por cierto, ¿cuándo se hará público el veredicto de la

FIFAsobreotrassupuestasviolacionesde lanormativa
de fichajes demenores extranjeros por otros clubs?

Varios años asistiendo como
cronista a las manifestacio
nes del Onze de Setembre
me han permitido percibir

que las personas que participan se en
cuentran con un par de problemas de
intendencia gordos.
Uno es la comida. Si la gente no es

previsora y no se trae un táper ounbo
cadillodecasaseencuentraconquelos
bares y los restaurantes que hay en la
zona donde se hace la mani están a to
pe, porque todo el mundo decide co
mer a lamismahora. El año pasado, en
laVque llenó laDiagonal y laGranVia,
con el vértice en la plazade lasGlòries,
contemplé escenas de desesperación
enunbarregentadoporchinos(deesos
quepreparanplatoscombinadosybra
vas conmayonesa) que no daban abas
to a servir todo lo que las hordas de
clientes les pedían. El segundo proble
ma son las necesidades urinarias. Ha
ciendo caso de la consigna de aquel es
pléndidoalcaldequefueJoanClos,hay
que salir de casa habiendomeado y ca
gado.Lasaguasmayoresnosonproble
maporqueengeneral lagentenonece
sitahacermuchasa lo largodeldía.Pe
ro con las aguas menores la cosa es

diferente.Enaquelmismobardondela
gente casi se mataba por conseguir un
bocadillo de lo que fuese, las colas para
ir al lavabo llegaban hasta la calle. So
bre todo eran personas de cierta edad,
porque los jóvenes son capaces de
aguantarhorassinrecurriralamicción
pero las personas mayores acostum
brana tener ganasdeorinar amenudo,
si no directamente incontinencia uri
naria. Además, las manis del Onze no
son marchas. Los participantes tienen
que estarse quietos enun lugar, sin po
der escaparse a ningún bar próximo
(que,además,seguroqueestaríalleno).
Por eso creo que sería buena idea to

mar nota de la existencia de una colec
ción de lencería para personas con ese
problema. A finales del mes pasado, la
presentó la empresaConfitex, durante
la Semanade laModadeNuevaZelan
daque se celebra enAuckland. Se trata
de ropa interior, igual a la ropa interior
normal.Sepresentóunagamadetrein
tamodelos,quevandesderopadedíaa
lencería picantona, que decían nues
tras abuelas. También hay tangas. Es
tanto para mujeres como para hom
bres, y confeccionan la ropaconunsis
temade tres capasquepermiteque sea
absorbente, impermeable y conmenos
cojinete. Su idea es que puedes tener
incontinencia urinaria y nopor esode
jar de estar sexy. Olvídense de las viles
compresas que anunciaba Concha Ve
lasco.Lacolecciónse llamaHiLifey la
hancreadodosdoctores,MarkDaveyy
Frantisek RihaScott, que dedicaron
tres años de su vida a esa investigación
exhaustiva. Lástima que cerca de la
Meridiana no hay ninguna tienda que
la venda (y, además, si la hubiese esta
ría cerrada porque es día festivo) pero,
si tienen problemas de vejiga y el año
que viene aún hay que manifestarse,
hagan el pedido a ConfitexUnder
wear.com. Las expiden a todo el mun
do y, si compras tres omás, el envío es
gratis.c

El próximoOnze
de Setembre

En lamani de hoy hay
dos problemas de
intendencia básicos que
intentaremos solucionar

Quim Monzó
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œCientos de miles
de independentistas
salen a la calle
e impulsan la lista
de Junts pel Sí

œSantamaría avisa
de que ninguna
mayoría legitima la
independencia
POLÍTICA 16 A 34 Y EDITORIAL

Demostración
Meridiana

DAVID AIROB

Cuarta exhibición del independentismo. SegúnlaGuardiaUrbana,participaron1,4millonesdepersonasenlamanifestación

ELECCIONES
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œLos periodistas
extranjeros ponen
en cuestión ante
Mas que cuente
escaños y no votos

Artículos de
ISABEL GARCIA PAGAN · DAVID

GONZÁLEZ · ANTONI PUIGVERD ·

SERGI PÀMIES · QUIMMONZÓ ·

FERNANDO ÓNEGA · ENRIC JULIANA ·

FRANCESC GRANELL · MÀRIUS SERRA

œCatalunya Sí que
es Pot, PSC, PP,
Unió y Ciutadans
celebran la Diada
por separado
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Después de lamanifestación

LAS últimas manifestaciones del Onze de Se
tembre han adquirido una dimensión tan
multitudinaria como espectacular. Así es
desde que, en el 2012, la AssembleaNacional

Catalana (ANC) convocó en el paseo de Gràcia a los
participantes en la Diada y logró reunir a un millón y
medio.Si aquella fueunamanifestacióngigantesca,pe
ro de formato convencional, en el 2013 se optó por un
esquemamuchomás vistoso: una cadena humana que
cruzabaCatalunyade arriba abajo, a lo largode400ki
lómetros. Acudieron 1,6millones de personas. Y el año
pasado, los manifestantes, uniformados para tejer una
kilométrica senyera, formaron una uve descomunal
con vértice en la confluencia de Diagonal y Gran Via,
agrupandoa1,8millonesdepersonas, segúncifras faci
litadas, como las anteriores, por los organizadores.
El escenario elegido para laDiada de ayer fue la ave

nida Meridiana. Y la coreografía propuesta resultó, si
cabe,máselaborada.Se trataba,enunrecorrido jalona
do de castells, bajo un oleaje de estelades, de trasladar
unapunta de flecha amarilla por el estrecho carril cen
tral de laMeridiana, desde Can Dragó hasta el parque
de la Ciutadella. Amedida que avanzaba esa flecha in
dependentista, la multitud ocupaba y cerraba tras ella
ese carril, imposibilitando la marcha atrás. El compo
nente simbólico de la coreografía era, pues, palmario.
Desde que el Tribunal Constitucional tumbó el nue

voEstatut,CatalunyayelEstadoviven tiemposdedes
encuentro. En los años pasados desde entonces se ha
hecho muy poco por reconducir la situación. El quie
tismo exhibido por el Gobierno estatal ha sido decep
cionante. Resulta paradójico tener que escribir esto de
nuevo, enparticular tras unamanifestación como lade

ayer, que demuestra, entre otras cosas, que la capaci
dad de movilización del independentismo se mantie
ne. Jordi Sánchez, presidente de laANC, indicó al aca
bar lamarchaque, esta vez, habíanparticipadodosmi
llones de personas (1,4 millones según la Guardia
Urbana). Sea cual sea la cifra real, es obvio queno esta
moshablandode la flordeundía.Estamoshablandode
unaplantavigorosa,quevaorientándosehaciaelmaxi
malismo. Ya pretenden algunos, erróneamente, que la
cultura del pacto, rasgo tradicional y definitorio de los
catalanes, pertenece hoy al pasado.
Es cierto que la manifestación de ayer, por más que

abundaran losmensajes integradoresensusparlamen
tos finales,norecogeelpluralismode lasconvocatorias
previasal2012, en lasqueconvivían lasvarias sensibili
dadesdel catalanismo.Escierto tambiénque, enbuena
medida, dicha manifestación puede considerarse co
mo el primer gran acto de campaña de la candidatura
Junts pel Sí, que según todos los sondeos ganará las
eleccionesdel 27S. Pero, aunasí,mirarhacia otro lado
ante semejante concentración sería una insensatez. La
multitud reunida en laMeridiana es una apelación di
recta a las responsabilidades del Estado. Sobre todo, si
tenemos en cuenta que no son los reunidos ayer en la
calle los únicos que desean otro tipo de relación deCa
talunya con España. Ignorar esta realidad, y no diga
mos minimizarla o menospreciarla, sólo contribuirá a
agrandar unas diferencias que ya son graves.
Lamanifestaciónde laDiadadel 2015pertenece ya a

lahistoria.Ha sidounamarchadedimensiones impor
tantes. Pero la convocatoria decisiva, a la que no debe
ría faltar ninguno de los catalanes con derecho a voto,
será la fijada para dentro de dos semanas: el 27S.

Condena contraMaduro

LA condena de catorce años de prisión para el
opositorvenezolanoLeopoldoLópezsehacon
vertido también en una dura condena interna
cionalcontraelrégimenque,pormotivospolíti

cosysin lasdebidasgarantías jurídicasyprocesales, loha
juzgado. Para la imagen internacional del presidenteNi
colásMaduroysurégimenbolivariano,lacondenacontra
LeopoldoLópez–queya llevabadieciochomesesenpri
siónpreventiva–hasupuestoundurorevésyaquehaevi
denciado,unavezmás,la faltadelibertadesdemocráticas
yderespetoalosderechoshumanosenVenezuela.
Leopoldo López, un joven economista formado en

Harvard, fue el fundador del partido Voluntad Popular
(VP),en laoposición,yenel2014lideróunintensomovi
miento en las calles del país para derrocar aNicolásMa
duro y promovió numerosas manifestaciones, especial
menteentrefebreroymayodeeseaño,queacabaroncon
43muertos y cientos de heridos. La justicia venezolana,
intervenidaporelrégimenchavista,leacusadeserelinci
tador de esa violencia y, por tanto, culpable indirecto de
dichasmuertes. Junto a él hay otras cuatro personas, to
dasellas estudiantes, condenadas tambiéna largaspenas
deprisión.
LeopoldoLópezeselprincipalsímbolode larepresión

del régimen deNicolásMaduro contra la oposición. Re

sultaparadójicoqueelcitadofallojudicialsehayaprodu
cido justamente a pocos meses de las elecciones parla
mentariasenVenezuela,quesecelebraránel6dediciem
bre, en las que la oposición –aunque dividida– aparece
comofavoritaporprimeravezendieciséisaños.
Desde la prisión, el propio Leopoldo López ha pedido

calmaasuspartidariosyal restode laoposiciónparaevi
tarqueahora, comoprotesta, hayaunaexplosióndevio
lencia en las calles, lo que pretendería Nicolás Maduro
parasacarventajaelectoral.
Tanto laoposiciónvenezolanacomonumerosospaíses

latinoamericanos,EstadosUnidos,laUniónEuropeaylas
propiasNacionesUnidashancriticadoduramentelacita
dasentenciaporlafaltadegarantíasjudicialesyporsuse
veridad,al tiempoquehanpedidosurevisión.
Especialmentedurashansido lascríticasquehamani

festado España, donde el Gobierno y la oposición piden
que las próximas eleccionesdel 6dediciembre enVene
zuela sean libres, justas, inclusivas y transparentes. Pero
esoesalgotanimportantecomodifícilde lograrparaque
elpaíspuedasalirdeldesbarajustepolítico, institucional,
económico y social que sufre desde hace años; un país
donde, como se ha comprobado una vezmás con la sen
tencia contra Leopoldo López, no se respetan los dere
choshumanos.

E l derecho a decidir no sólo es
necesario, también es salu
dable en una sociedad que
tiende al inmovilismo por

que temeequivocarse. “Laansiedad es
el vértigo de la libertad”, apuntaba
Kierkegaard. Si no arriesgas, no ganas
y sólo puedes conformarte. Como di
cenencasa: el no ya lo tienes.
Las películas americanas nos han

enseñadoquehasta ladecisiónmásni
mia puede cambiarte la vida; el amor
iba en el tren equivocado. Por otro la
do, caben años de lucha para lograr la
emancipación ante opciones tan tras
cendentales como la de tener unhijo o
unpaís. Sin irmás lejos, la leydel abor
to se tambaleaba hasta hace tres días,
cuando ya nadie contaba con que pu
diéramos llegar a semejante retroceso.
Cada mujer tiene que ser soberana de
su cuerpo y su futuro, como los hom
bres lo son del suyo. Por otro lado, la
mejormanera para saber si lamayoría
de los catalanes quiere la independen
cia es a través de una consulta, y no de
lo que diga el timeline de Twitter, las
encuestas o losmedios.
Una cosa es decidir sobre la propia

maternidad sopesando los pros y los

contras, calculando si puedes permi
tírtelo, respondiendo al tictac bioló
gico, a la presión social o simplemente
porque te apetece. Y otra, encontrarte
embarazada de repente por culpa de
un error de cálculo, o porque te han
forzado. La situación es incómoda,
puede ser traumática, quizá no harías
lomismoenotras circunstancias. Gra
ciasaañosdereivindicación, la leyestá
de tuparte, peroesonoevitaquevayas
a tomarunadecisióndifícil, esencial y,
según cuál sea, estigmatizadora en
algunos ámbitos. Si lo tienes claro,
adelante.Elproblemaes cuando teha
bría gustado tener un poco más de in
formación,ohabríasqueridoqueelpa
dre fuera otro, o haberlo hechode otra
manera.
Empieza la campaña electoral y es

tamos todosembarazados, trasunaor
gía política a la que nos lanzaron sin
protección.Losque llevabanañosbus
cando el bebé están viviendo su gran
sueño. Los que viven un embarazo no
deseadointentaránponerfinasupesa
dilla.Luegoestánlosdel“nisí,nino,si
no todo lo contrario” que, si pudieran,
novotaríanniporelsí,niporelno,sino
por todo lodemás.Cuántasvecesvota
ron ya tapándose la nariz. Dirán que la
maternidad es una decisión individual
y la independencia unapetición colec
tiva, y que no pueden compararse. Pe
ro aunque se instrumentalice políti
camente y a veces se ejerza con una li
bertad más estratégica que real, el
derecho a decidir es en ambos casos
el resultadodeunamovilizaciónsocial
quemereceunrespeto,ynoamenazas.
Cuando Clara Campoamor logró el

sufragio femenino, ganaron los mari
dos. También ganó la derecha. Lo que
noquitaqueaquel fueraunpasogigan
tescoparalademocracia.“Dejadquela
mujer se manifieste como es, para co
nocerla y juzgarla”, expusoante losdi
putados, “respetad su derecho como
serhumano”.c

El derecho
a decidir

Es el resultado de una
movilización social
quemerece un respeto,
y no amenazas

Llucia Ramis
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Inquietud de los empresarios
por la incertidumbre electoral
œEl Cercle d’Economia
ultima un documento que
reclama respeto a la ley

œLas grandes empresas
piden aMas que espere
a las generales ECONOMÍA 79

 El nuevo líder de la izquierda logra el 59,5% de
los votos y entierra la tercera vía de Tony Blair

El laborismo británico se pone
enmanos del ‘indignado’ Corbyn

PERE FRANCESCH / ACN

Iceta no baila solo. Pedro Sánchez hace tándem este fin de semana con el candidato del PSC, también para bailar

 El apoyo de las bases del partido choca con
la rebelión interna de los cargos INTERNACIONAL 3 Y 4

ELECCIONES De la red
global de
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almantero
 El 85% de la
mercancía ilegal llega
desde China por el
puerto de Barcelona

Vuelve
Gomorra

Losmanterossonelúltimoeslabón
de una red global de falsificación
deproductos,ensumayoríadeori-
genchino,que llegana las callesde
Barcelona desde almacenes de
SantAdriàyBadalona.VIVIR 1 A 3
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Rajoy y Sánchez se disputan
el electorado de las generales
œEl PP pide un voto “masivo” y el
PSOE aspira a recuperarse en sus feudos

œAgria disputa por el voto de la
inmigración metropolitana POLÍTICA 12 A 21

 Lamedida provisional intenta
regular el flujomasivo de
personas en el límite con Austria

Alemania restablece los controles en
la frontera ante el alud de refugiados

Colauno
garantiza la
apertura de
tiendas en
domingo
 El Ayuntamiento
abrirá un proceso
participativo con
vecinos y comerciantes
de las zonas turísticas

Desembarco
masivo de
cruceristas
enBarcelona

La zona turística de Barcelona vi-
vió ayer su último domingo de
tiendas abiertas de la temporada.
El gobierno municipal quiere so-
meter a un proceso de participa-
ción la estrategia que seguir, lo
que augura un nuevo choque con
los comerciantesVIVIR 1

ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS

Éxodo marítimo. Las islas griegas vivieron otra jornada de llegada angustiosa de refugiados sirios con niños

Debate en la
UE sobre los
límites a la
banca para
dar hipotecas
 Alemania y Gran
Bretaña quieren enfriar
el mercado inmobiliario
y evitar así una nueva
burbuja ECONOMÍA 59

VIVIR 3
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TENDENCIAS 28 y 29
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“iPhones en elmaizal”
INTERNACIONAL 3

 Merkel busca presionar a la
UE por un reparto equitativo
de los asilados INTERNACIONAL 5

ELECCIONES

ENTREVISTA · ANTONIO BAÑOS (CUP): “Podemos autoengañarnos, pero sin unamayoría en votos todo se complica”
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El Govern demana calma fins que la banda no garanteixi la fi de la violència 

Ibarretxe afirma que 
cal “estar preparats”
per a un anunci d’ETA

Pàgines 18 i 19

AFP / ROBERT MICHAEL

El PP parla de “rendició” i exigeix que els etarres compleixin tota la pena encara que deixin les armes

Aprovada la llei de reproducció assistida

Un paper 
la va salvar
del violador 

3Rescatada una menor alemanya 
després que revelés el lloc del 

seu segrest en un missatge

ENTREVISTA

“¿Que potser els milers
de prostitutes que 
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estar en locals?”

Anna Simó
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3Només Aznar vota en contra
de l’informe del Consell d’Estat
sobre la reforma constitucional

AVUI

“AUXILI, AUXILI”. Un policia de Dresden mostra el missatge que
va deixar al carrer la noia, de 13 anys, segrestada.
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MULTITUD. 
La marxa va cobrir els 2,5
quilòmetres que separen
les places d’Espanya i de
Catalunya (a la foto).

Sense resposta a l’exigència de Zapatero d’abandonar les armes

ETA comunica 
que de moment
no hi haurà treva

Pàgines 2 i 3

Demana “passos” als partits bascos per solucionar el conflicte
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¿De què se’n riuen 
els musulmans?
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El Barça
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(5-1) abans del
gran duel amb
el Chelsea

esports 
Pàgines 47 a 49

JULIO CARBÓ

Ronaldinho 
i Etoo abracen 

Larsson.

Èxit sobiranista
3Desenes de milers de
catalans recolzen a
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amb CiU Pàgines 16 i 17
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L’ordenança cívica s’està aplicant a Barcelona
amb prudència i sense la tensió que es pronosticava

Estem davant un indici de millora de les relacions
entre EUA i Espanya després de la sortida de l’Iraq

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articulistes exposen postures personals.

LA REDACCIÓ D’EL PERIÓDICO: Director: Antonio Franco. Directors adjunts: José A. Sorolla i Bernat Gasulla. Subdirectors: José L. Martínez Ibáñez, Joan Manuel Perdigó, Enric Sala, Juancho Dumall, Iosu de la Torre, Ángel Sánchez, Carles Pastor, Josep Maria Ràfols,
Emilio Pérez de Rozas, Rafael Tapounet i Juan Ramón Iborra. Delegat a Madrid: Enric Hernàndez. Coordinació general: Joan Busquet i Ana R. Cañil. Coordinació lingüística: Ricard Fité i Núria Bolaño. Cap de setmana: Alfons Ribera. Opinió: Xavier Campreciós i Albert
Garrido. Internacional: Carlos Enrique Bayo i Eva Peruga. Política: María Dolores García. Economia: Joaquín Romero i Xavier Salvador. Coses de la vida: Xavier Martínez Chico (Societat), Luis Mauri i Javier Belmonte (Gran Barcelona), Txerra Cirbián (El Dia al Dia).
Catalunya: Antoni Ribas. Esports: Jaume Pujol Galceran i David Torras. Exit: César López (Espectacles), Julián García (Divendres), Pau Arenós (Gent), i Manuel de Luna (Ràdio i Televisió). Edició gràfica i fotografia: Agustí Carbonell i Xavier Jubierre. Diagramació: Ferran
Sendra, Ricard Sans i Olga Puig. Infografia: Ricard Gràcia i Jordi Català. Dominical: Miguel Ángel Maestro i Luis Miguel Marco Llibres: Carles Geli. Airbag: Xavier Pérez. Documentació: Miren Casado. Relacions exteriors: Rosa Massagué. Online: Pep Puig.

¿Desglaç Bush/Zapatero?

É s massa aviat per saber si estem davant un primer
pas cap a la normalitat en les relacions de Bush
amb el Govern de Zapatero, però la Casa Blanca
anuncia que vol col.laborar amb l’Aliança de

Civilitzacions que va promoure el president espanyol el
setembre del 2004 a l’ONU. És la primera inflexió en la
manifesta fredor que exhibeix Washington amb Espanya des
de la retirada de les tropes de l’Iraq.

Potser perquè no sembli que Madrid aconsegueix una
victòria moral en el pols, Condolezza Rice es va limitar a
enviar-li una carta al ministre Moratinos expressant-li
l’interès nord-americà per cooperar amb la iniciativa. L’escrit
ni tan sols cita Zapatero, però trenca la displicència
mostrada fins ara amb el Govern socialista. L’empitjorament
de la relació entre el món àrab i Occident a causa de la crisi
de les caricatures de Mahoma aconsella Bush a buscar més
suport a l’ONU, que ha posat en marxa un pla de treball a
partir de l’esquema de Zapatero.

L’Aliança de Civilitzacions és un programa per establir
ponts d’entesa amb l’islam. Un grup d’experts ja es va reunir
a Mallorca per fer uns primers informes i aquests es
consideren encoratjadors.

L’ordenança va bé

L es dues primeres setmanes d’aplicació efectiva de
l’ordenança cívica de Barcelona no han confirmat
les tensions i dificultats que vaticinaven els seus
crítics. Joan Clos va dissenyar des de l’Ajuntament

una bona campanya prèvia d’informació i després les
normes s’han aplicat amb sentit comú. El discret nombre de
denúncies fetes –1.398 en 15 dies– confirma que no hi ha
hagut el clima de persecució que alguns temien. I en els
àmbits més difícils, com la prostitució (5,94% de les
denúncies) i la mendicitat (4,29%), la moderació ha estat
particularment evident.

La pràctica demostra que l’ordenança cívica pot ser
útil per impedir els abusos a l’espai públic. Ara s’ha de
completar amb una sèrie de mesures en paral.lel que acabin
amb situacions endèmiques i problemes de fons. Perquè
els ciutadans percebin realment un canvi és necessari
que l’Ajuntament insisteixi en accions complementàries
en períodes concrets de temps –la reglamentació de les
hores d’oci nocturn els caps de setmana– i a combatre
fenòmens en expansió com són les pintades. Si es fa així,
els veïns veuran que el carrer és seu i que no té per què
ser-los hostil.

EL LÍMIT INFRANQUEJABLE

López Burniol*
JUAN-JOSÉ

OPINIÓ LA PREGUNTA
DEL DIA ¿Quin plus acabarà aportant a la

marca Barcelona l’elaboració d’un
vi municipal a Collserola?
PÀGINES 34 A 36

TOÑO VEGA

«La Razón és com una filla meva
que s’ha casat amb un català».
Aquesta frase resumeix justament
la capacitat del seu autor –Luis
Mar ía Anson Ol iar t (Madrid,
8-2-1935)– per proclamar allò que
la plebs cavernària vol sentir. En
aquests temps de còlera anticatala-
na, l’expresident del consell de di-
recció de La Razón recrimina ara al
propietari del diari, Lara Bosch,
que comprés l’Avui sense consul-
tar-lo. Tot i que Anson recorda so-
vint que la seva mare era catalana,
el seu subconscient li fa repudiar
la filla.

La catalanofòbia de l’exdirector

de l’Abc ha estat una constant. A
més de la seva coneguda tesi (el
1993) que Pujol va fer amb el cas-
tellà el que Franco amb el català
(posada avui al dia per Rajoy i com-
panyia), Anson va marcar una fita
el 1994 amb aquest titular (sí, titu-
lar): «Gallecs, asturians, cànta-
bres, castellans, lleonesos, bas-
cos, madrilenys, extremenys, an-
dalusos, aragonesos, canaris,
murcians, navarresos, valencians,
balears i de la Rioja treballen per-
què Felipe González dediqui una
part dels seus impostos a afavorir
Jordi Pujol, que el manté en el po-
der». ¿Els sona? H

A
començaments dels 90,
per l’època dels que
Xabier Arzalluz va bate-
jar com a fastos del 92,
un observador de la vi-

da pública espanyola podria haver
deduït que el nostre país –fent ser-
vir una castissa expressió catala-
na– «havia tombat per bé», és a dir,
ja havia ingressat en la nòmina
dels països desenvolupats amb de-
mocràcia estable, amb una vida
política que transcorre, dia rere

dia, entre la rutina i l’avorriment.
Però no era així. Poc després, quan
Felipe González va guanyar el 1993
les seves últimes eleccions, es va ini-
ciar contra ell i el seu partit una
campanya d’erosió i desgast per part
del Partit Popular que, instrumenta-
litzant la guerra bruta i diversos ca-
sos de corrupció fins al límit del cop
d’Estat –Anson dixit–, va crispar bru-
talment la vida pública espanyola.

Avui la història es repeteix. Derro-
tat el 14 de març del 2004, després
de l’atemptat perpetrat tres dies
abans, el Partit Popular ha dissenyat
tot el seu projecte de recuperació del
poder sobre la base d’una crítica
frontal sense esquerdes ni descans,
que nega al partit en el Govern qual-
sevol col.laboració i porta al carrer

l’oposició que no pot prosperar al
Parlament. Només així s’explica la
malèvola utilització del debat sobre
l’Estatut de Catalunya, desplaçant-lo
al terreny enormement sensible de
la llengua.

A aquestes altures, ningú s’escan-
dalitza perquè, al fons del clot on es
troba prostituïda la vida pública, la
lluita política consisteixi en una des-
carnada lluita per la conquista, con-
servació i recuperació del poder.
Però, fins i tot admetent la realitat
d’aquesta misèria, hi ha un límit
que només els malvats s’atraveixen
a traspassar: aquella norma que im-
pedeix enfrontar els uns contra els
altres apel.lant als sentiments. Els
que fan això són uns miserables.
¡Maleïts siguin! H

No van ser pocs els molts milers de
persones que ahir van secundar la
manifestació convocada per la pla-
taforma Pel Dret de Decidir sota el
lema Som una nació i tenim el dret
de decidir que va transcórrer entre
les places d’Espanya i de Catalunya
de Barcelona (foto). L’èxit d’aquesta
convocatòria de la societat civil
s’haurà d’adjudicar a aquesta ma-
teixa societat civil i, també, a la di-
recció d’Esquerra. A la primera per-
què és obvi que hi havia ganes de
donar una resposta cívica, demo-
cràtica i contundent a una inaudi-
ta campanya anticatalana de des-
qualificacions, mentides i insults. I
a ERC perquè és l’únic partit que
ha encoratjat i secundat un acte
que li serveix per rearmar-se en la
peculiar posició política que
manté durant la tramitació parla-
mentària de l’Estatut.

Gran marxa pel
‘dret de decidir’ a BCN

Al mateix temps que el naciona-
lisme basc en ple nodria ahir una
multitudinària manifestació a
Bilbao en què es reclamava la pa-
ralització del macrojudici que se
celebra contra desenes de proces-
sats de tot el que era l’entorn ba-
tasuna, ETA emetia un frustrant
comunicat que no aporta res de
nou: no inclou cap declaració de
treva ni del final de la violència.
Aquesta nota etarra s’atribuïa els
últims atemptats i abominava de
l’autonomia, reiterava les seves
conegudes exigències polítiques
independentistes i emplaçava
tots els altres «a fer alguns pas-
sos». Es tracta d’un altre acte fallit
que recorda les limitacions del
procés emprès i la dificultat
d’ETA per interioritzar que el seu
temps ha passat i que ha de des-
aparèixer.

ETA encara intenta
marcar el pas
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Els partits valoren la manifestació “pel dret de decidir”
Pàgines 16 i 17, i editorial

Els nacionalistes defensen que la massiva
assistència els “ajuda” a pressionar el PSOE

Carod-Rovira promet que “Esquerra
no s’allunyarà del que demana la gent” 

PSC i CiU veuen en
l’èxit de la marxa  
una resposta al PP

El Govern ratifica les expectatives de 
pau malgrat l’últim comunicat d’ETA

EL PNB REBUTJA QUE ELS TERRORISTES MARQUIN ELS TERMINIS I RAJOY DEMANA A ZAPATERO QUE RECTIFIQUI Pàg. 21 i 22, i editorial

REUTERS / PABLO SÁNCHEZ

Sospites de grip
aviària a Navarra

Més de 34.500 persones
van reclamar a Catalunya
per deficiències sanitàries 
el 2005 Pàg. 2 i 3

3La mort d’un ànec en un llac activa el pla contra 
la malaltia per primera vegada a Espanya Pàgina 28

Israel trenca relacions
amb l’Autoritat Palestina 
i la qualifica d’entitat
“terrorista”  Pàg. 10

Els Rolling Stones
reuneixen més d’un milió
de fans en una platja de
Rio de Janeiro Pàg. 48

Més Notícies

esports
SUPLEMENT DE 32 PÀG.

FutbolqPàg. 6 a 10

El Tau Vitòria conquista 
la Copa del Rei al vèncer
el Pamesa (85-80)

BàsquetqPàg. 25

La policia troba fàrmacs i
xeringues en una batuda
contra el dopatge 

Jocs de ToríqPàg. 22 i 23

El Barça prepara 
el partit amb 
el Chelsea després
de mantenir la
distància a la Lliga

Ronaldinho i Iniesta, ahir.

ALERTA.
L’ànec que ha

desencadenat l’alarma va
ser trobat mort dissabte al

llac navarrès de Mendillorri, 
que apareix a la foto.

Portada
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La marxa i l’Estatut

M és enllà de l’habitual guerra de xifres, és
indubtable que la manifestació de dissabte a
Barcelona és un èxit per als convocants, ja que
ha estat la concentració més gran dels últims

anys en què s’ha reivindicat, si bé amb altres paraules, el
dret d’autodeterminació a Catalunya. No obstant, és difícil
saber els motius reals pels quals la majoria dels assistents
va respondre a la convocatòria.

Encara que el lema de la marxa era inequívoc, Som una
nació i tenim el dret de decidir, prèviament s’havia creat certa
confusió sobre els objectius, des d’una resposta al pacte
PSOE-CiU sobre l’Estatut fins a una contestació de la política
del PP cap a Catalunya. El mateix secretari general d’ERC,
Joan Puigcercós, va fer divendres una crida perquè la
marxa fos una resposta a la campanya del PP contra l’Estatut
i contra el català. No ens hem d’estranyar, doncs, que els
partits que no la van recolzar, des del PSC fins a CiU,
interpretin en aquest sentit la multitudinària assistència. És
probable, com ja va apuntar ahir Carod, que ERC enforteixi
el seu no al pacte de l’Estatut, però és una incògnita si la
pressió del carrer arrossegarà CiU a qüestionar el
pragmatisme que la va portar a l’acord amb Zapatero.

ETA encara ha de madurar

E TA va refredar dissabte les expectatives generades
els últims dies sobre el procés que haurà de portar
a la desaparició de l’organització terrorista, a
l’emetre un comunicat en què no anuncia ni una

treva ni el cessament definitiu de la violència. No és res nou.
Perquè si és cert que ETA advoca en aquesta nota per un
procés de diàleg i que fa gairebé tres anys que no mata,
també ho és que la banda torna amb el tretze són tretze:
exclou qualsevol gest per la seva part i anuncia que només
es mourà quan rebi propostes dels altres sobre el dret de
decidir dels bascos i el canvi de l’actual marc estatutari.

Pel que es veu, ETA encara no ha interioritzat la seva
precària situació interna ni les exigències de l’Estat de dret.
I la democràcia, com li reiteren els governs espanyol i basc i
l’oposició, té un límit infranquejable per al final dialogat
de la violència: ETA ha d’expressar de forma inequívoca
la voluntat d’abandonar les armes. És un primer pas
ineludible, per més que als etarres i a aquells que els
recolzen els costi madurar. Encara que, en tot cas, ETA
hauria frustrat menys esperances sense les querelles
partidistes d’aquests dies. Aquest procés serà llarg i
problemàtic. És temps de prudència i d’espera.

BURLES AL DIÀLEG ENTRE CULTURES

Pernau
JOSEP

OPINIÓ LA PREGUNTA
DEL DIA ¿Quants aliments que s’anuncien avui

com a ‘saludables’ podran provar
científicament les seves propietats?
PÀGINA 29

L’aparició d’un ànec silvestre mort a
Pamplona va activar per primera ve-
gada el protocol contra la grip avià-
ria a Espanya. La contingència –avui
se sabrà si el palmípede tenia el vi-
rus H5N1– va permetre avaluar que
tots els plans previstos van funcio-
nar amb normalitat a Navarra. I
això ha de contrarestar –no hi ha pe-
rill per a la salut humana– qualsevol
indici d’alarma a Espanya, encara
que Alemanya mobilitzi l’Exèrcit i
procedeixi a un expeditiu sacrifici
preventiu d’aus de corral.

Activat el protocol
de la grip aviària

La ciutat de Barcelona guanyarà
unes 5.000 noves places d’apar-
cament municipal en 17 nous
pàrquings repartits pels dife-
rents districtes, incloent-hi el de
la Rambla del Raval (foto), un
dels que alleujaran el dèficit
crònic d’estacionament al cen-
tre urbà. Les noves places muni-
cipals se sumaran a les 26.500
que ja gestiona l’empresa Barce-
lona de Serveis Municipals
(BSM) en 60 pàrquings, i que
completen l’oferta privada. Les
ciutats europees han resolt de
forma diferent el problema que
causa no saber què fer amb els
cotxes. Barcelona treballa a bon
ritme per fer realitat el projecte
de treure els cotxes de la via
pública perquè ningú es pensi
que té dret a aparcar sempre, i
gratis, al carrer.

Creix el pàrquing
municipal de BCN

Gal.les debat una llei destinada a censurar al teatre estudiantil qualsevol con-
tacte carnal, petó als llavis inclòs. La creixent obsessió britànica per frenar
l’abús a menors impulsa un projecte d’antiga moral victoriana que sonarà a hi-
pocresia a uns menors acostumats a crues experiències televisives al país que té
un alt nombre d’embarassos adolescents.

Censura victoriana al teatre estudiantil de Gal.les

PER ÁNGEL SÁNCHEZ

EL RETRAT

HURTADO
JORDI

TOÑO VEGA

D
it sense embuts: se
l’hauran d’embeinar.
Amb el senyor Aznar
al davant, que ara vol
arreglar el món, i tots

els que amb ell es van burlar de
l’Aliança de les Civilitzacions,
només perquè havia estat una idea
del president del Govern, el se-
nyor Zapatero. Ingenus de nosal-
tres vam creure que les burles po-
dien estar basades en informació
confidencial que el senyor Bush

hauria transmès a l’expresident es-
panyol durant un dels seus sopars i
que s’hauria reafirmat el principi de
no hi ha més civilització que la
nord-americana i que Washington
no s’aliava amb ningú. Si Bush ho
pensava, l’han fet rectificar. L’auto-
ritària senyora Rice acaba de comu-
nicar al Govern espanyol els seus de-
sitjos de col.laborar. Un error es rec-
tifica. Les burles no tenen marxa en-
rere i les gravacions queden. A més
d’un personatge amb tractament
d’excel.lentíssim li deuen pujar els
colors a la cara.

La prudència no és la virtut que
més distingeix el primer partit de
l’oposició. Es burlava que les cultu-
res dialoguin i s’aliïn en objectius
comuns, i al cap de poc temps la ira

de l’islam esclatava al tranquil nord
d’Europa, com a resposta a una ofen-
sa de signe religiós. Musulmans con-
tra símbols cristians. A l’estiu va ser
la negritud africana contra signes
del benestar dels blancs europeus
amb la crema de cotxes als suburbis
francesos. Però també apareixen els
greuges de signe contrari, perquè els
de la creu tampoc són àngels. Una
altra vegada tortures de cristians a
presos islamistes a Abu Graib, que
els autors van voler que en quedés
constància, com si fos una gesta.

No són temes per prendre-se’ls de
broma. Aquí hi va haver un festival
de burles a una idea que nombroses
institucions del món, començant
per l’ONU, es prenien molt seriosa-
ment. H

Encara que costi de creure, es com-
pleixen nou anys d’un programa
cultural de televisió. El miracle és
Saber y ganar, un concurs de La 2,
que reuneix tres convidats que es
van eliminant si no superen la pro-
va decisiva anomenada El reto,
idònia per a filòlegs de ment des-
perta. El presentador, Jordi Hurta-
do Torres (Barcelona, 16-6-1957), és
un professional especialitzat en
concursos, des del radiofònic ¿Lo
toma o lo deja? fins al triomfal Si
lo sé, no vengo, dirigit a TVE pel sol-
vent Sergi Schaaff, que també diri-
geix Saber y ganar.

Format a l’escola de Radio Ju-

ventud de Barcelona (on, entre
d’altres, va tenir de professor Jordi
Estadella), Hurtado va debutar da-
vant el micròfon el 1976 a l’esmen-
tada emissora. Tres anys després,
va fitxar per la cadena SER, i el
1985 va debutar a TVE. «M’agrada-
ria fer un altre tipus de progra-
mes», ha dit en més d’una ocasió.
Però és conscient que li resultarà
difícil «treure’s aquesta etiqueta».

Compenetrat al màxim amb el
mataroní Juanjo Cardenal (la veu
en off), Hurtado afronta cada Saber
y ganar (i ja en van 2.000) com si
fos el dia de l’estrena. D’això se’n
diu Saber presentar. H
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ENTREVISTA AMB JULIET POMÉS

“Per mi,
el Nadal
sense nens no
tindria sentit”

DEMÀ,
LA CARTILLA
4 estovalles individuals
dissenyades per
4 grans artistes
Per només 1,95 euros
+ 6 cupons

3Pàgina 34

CAÒTIC PLE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

CiU, PP i ERC s’uneixen i
deixen Hereu en minoria

Pàgina 40

Tensions sobre el túnel de l’AVE, els
‘hooligans’ del Rangers i Collserola 

Els republicans només voten amb el
bipartit el pla urbanístic de la Sagrera

REUTERS / VÍDEO DE LES FARC

Segrestada
gairebé 6 anys
EL TREN, PROTAGONISTA DEL DIA 3Pàgines 2 i 3 REFERÈNDUM A VENEÇUELA  3Pàgines 12 i 13

4.42h
Rodalies
recupera 
la plena
normalitat

Chávez amenaça
de nacionalitzar
bancs espanyols si
el Rei no s’excusa

17.00h
Manifestació
contra el caos
ferroviari
i la ministra

3L’Exèrcit colombià aconsegueix 
un vídeo gravat per la guerrilla 
que mostra Ingrid Betancourt
a la selva 3Pàgina 13

portada
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PRIMER ATEMPTAT MORTAL DES DE LA BOMBA DE LA T-4

ETA mata un guàrdia civil 
i en fereix un altre a França

Pàgines 26 a 29 i editorial

Els agents feien funcions de vigilància 
quan van ser descoberts i tirotejats

Condemna sense fissures de les forces 
polítiques, que criden a una protesta dimarts

Empat en un
intens derbi 
a cara o creu

JORDI COTRINA

1
BARÇA

1
ESPANYOL

Pàgines 58 a 61

Messi, una de les
figures del xoc, 

s’escapa de
Clemente.q

BON PARTIT AMB MOLT PÚBLIC A MONTJUÏC

FERRAN NADEU

El malestar català ocupa el carrer

La capçalera de la manifestació, 
a la via Laietana de Barcelona.

AVUI, LA CARTILLA
4 estovalles 
individuals 
dissenyades 
per 4 grans 
artistes
Per només 
1,95 euros 
+ 6 cupons

3Més de 200.000 persones reclamen a Barcelona el dret a decidir sobre les infraestructures 3Pàgines 2 a 6 i editorial
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Editorials

Torna el front
comú contra ETA

Protesta massiva
L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen posicions personals.

Noms propis

La Plataforma pel Dret de Decidir,
de la qual és portaveu, va aconseguir
ahir mobilitzar una multitud en
una manifestació ben organitzada,
amb ambient festiu i sense que es re-
gistrés cap incident.

Portaveu de la PDD
Mònica Sabata

Per si el projecte de reforma consti-
tucional no hagués enrarit prou
l’ambient a Veneçuela, Chávez se-
gueix tibant la relació amb Espanya
amenaçant els bancs espanyols que
operen al país.

President de Veneçuela
Hugo Chávez

La senadora colombiana, que fa gai-
rebé sis anys que està en poder de la
guerrilla, dóna mostres d’una enco-
miable voluntat de no oblidar qui és
i mantenir la dignitat en una carta
dirigida a la seva mare.

Política segrestada per les FARC
Ingrid Betancourt

El líder del Partit Popular va reaccio-
nar ahir de manera encertada al
condemnar l’atemptat d’ETA a
França i donar tot el suport al Go-
vern, com correspon a un cap de la
lleial oposició.

President del PP
Mariano Rajoy

La voluntat d’abaixar el preu dels
preservatius perquè els joves no tin-
guin excusa per no usar-los és una
de les millors notícies que Soria po-
dia donar en el dia de la lluita con-
tra la sida, que es va celebrar ahir.

Ministre de Sanitat
Bernat Soria

L’escala

RAMON
FOLCH

de cargol

Túnel

V isc quasi a la vertical del fu-
tur túnel barceloní de l’AVE,
a tocar d’un xamfrà del car-

rer de Provença. En sortir de casa,
veig cada dia una d’aquestes pancar-
tes sospitosament manufacturades
que comminen a evitar esgarrifoses
desgràcies. Diu literalment: L’AVE pel
litoral. Salvem més de 18.000 habitat-
ges, la Sagrada Família, la Pedrera,
l’Hospital Clínic... No per carrers de 20
metres d’amplada.

L’AVE és un tren, no un terra-
trèmol. El redactor de la pancarta

dóna per fet que Barcelona s’anirà
ensorrant com un castell de cartes al
pas de la tuneladora. Entristeix que
es diguin aquestes bestieses i que hi
ha hagi persones que prestin els
seus balcons per propalar-les. Una
tuneladora moderna avançant sense
destorbs a 25-35 metres de fondària
no té res a veure amb el malaurat
túnel manual del Carmel o amb el
complicadíssim pas de vies entre
l’Hospitalet i Sants. És molt diferent
foradar una paret a cops d’escarpa i
martellades (Carmel) que amb una
broca i trepant (AVE).

De fet, hi ha un centenar de
quilòmetres de túnels ferroviaris so-
ta Barcelona, gràcies als quals cada
casa té a prop boques de tren o de
metro. Túnels o falsos túnels oberts
a la plegada amb l’actual configura-
ció dels carrers (Balmes, Aragó, Via
Augusta, Laietana) o túnels verita-
bles fets per sota de cases i monu-
ments. Metro i tren soterrat vol dir
túnels al subsòl urbà.

La línia 5 del metro va pel carrer
del Rosselló enllà (per sota el Clínic,
aquesta sí), a 10-15 m de fondària, i

com si res. Ningú va piular quan es
va fer, ni piula ara que hi passen
trens cada cinc minuts. La perfora-
ció del túnel de l’AVE potser obrirà
alguna esquerda. Tal vegada serà al
menjador de casa meva. És una pos-
sibilitat remota que he d’afrontar.
Per això demano un bon projecte i
un encara millor control d’obra,
això sí. Però sense dir bestieses.

Desconfiança

T anmateix, s’entén la desorien-
tació popular. Entristeixen les
opinions descabellades, sí,

però més entristeix encara l’autisme
arrogant d’alguns poders públics.
Haurien d’explicar d’una vegada per
totes com està projectat aquest
túnel de 5,6 quilòmetres, com és
d’absurd relacionar una perforació
feta a 30 metres de fondària amb
l’amplada concreta d’un carrer i
com es consolidaran els fonaments
que convingui cautelarment consoli-
dar. Haurien d’exposar detallada-
ment el projecte i establir comis-
sions mixtes de seguiment, no im-

plicades amb la direcció d’obra i in-
tegrades per observadors imparcials
i competents. Haurien d’assegurar
que es construirà sense presses elec-
torals ni de cap altra mena i que les
empreses adjudicatàries oferiran to-
tes les garanties.

No és tan difícil, si es tenen deter-
minats hàbits de transparència. És
molt difícil, si es té el costum de tre-
ballar en l’opacitat ocultadora dels
errors del col.lega: avui per tu, demà
per mi. De moment, l’esfondrament
del Carmel i el desastre colossal de
Bellvitge-Sants no tenen responsa-
bles reconeguts. El Carmel se saldà
amb la dimissió protocol.lària d’un
competent director general que no
en tenia cap culpa i l’enfilall de des-
propòsits de Sants es presenta com
incidents de procés.

La premsa, enllaminida per les
resplendors efímeres del rebombori
o atiada per interessos de partit, fa
la seva aportació a la cerimònia de
la confusió. Ja n’hi ha prou. Més res-
ponsabilitat, menys opinions, més
criteri. I l’AVE que passi per on hagi
de passar. H

L’
assassinat d’un guàr-
dia civil a França per-
petrat ahir per ETA
mereix la condemna
unànime de totes les

forces democràtiques i la solidari-
tat amb els familiars de la víctima
mortal i amb els de l’altre agent
que en va resultar gravíssima-
ment ferit. La resposta dels partits
ha estat en aquesta ocasió la cor-
recta, al subscriure un comunicat
conjunt i convocar una manifes-
tació unitària. Fins i tot el presi-
dent del PP, Mariano Rajoy, es va
afanyar ahir, com correspon, a
donar el seu suport al Govern. La
reacció del president Rodríguez
Zapatero també va ser l’adequa-
da, al convocar immediatament
al Congrés dels Diputats tots els
grups polítics.

L’episodi de la localitat de Cap-

breton té, per una altra part, al-
gunes singularitats que cal co-
mentar. En primer lloc, és demos-
tratiu que les forces de seguretat
espanyoles i franceses mantenen
un assetjament conjunt a l’es-
tructura d’ETA al país veí. Els dos
guàrdies civils feien una funció
de vigilància de la qual previsible-
ment havien de sorgir noves de-
tencions d’etarres. La mala sort o
algun error va fer que tots dos
fossin descoberts pels pistolers
d’una manera «fortuïta», en pa-
raules del ministre espanyol de
l’Interior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba. El que es desprèn de les infor-
macions oficials és que en aques-
ta ocasió no va existir un intent
premeditat d’ETA d’atemptar,
sinó que va ser una decisió im-
provisada quan els pistolers van
identificar els dos agents, que

anaven desarmats, d’acord amb
els protocols establerts entre Es-
panya i França per a aquest tipus
d’operacions policials.

Tanmateix, aquest fet no treu
cap transcendència política a
l’atemptat, que es produeix quan
falten només tres mesos per a les
eleccions legislatives al nostre
país. Seria desitjable que el terro-
risme quedés fora de la lluita
electoral, però a ningú se li esca-
pa el profund impacte que va te-
nir la massacre de l’11 de març
del 2004 en la derrota del PP tres
dies després. També és evident
que l’intent del Govern del PSOE
de dialogar amb ETA s’ha conver-
tit en un factor de grans tensions
en l’actual legislatura i és bastant
improbable que els sectors més
ultres no intentin treure rendes
d’aquesta desgràcia. De moment,
ens hem de felicitar tots tant per
les reaccions que es van produir
ahir com per la seguretat que
s’està actuant contra ETA en el
front policial amb notable eficà-
cia i que funciona com mai la
col.laboració amb França en
aquest terreny.

L
a manifestació celebra-
da ahir a Barcelona
amb l’ambivalent lema
de Pe l dre t a dec id i r ,
però inscrit en el ter-

reny de les infraestructures, va re-
sultar ser un èxit incontestable
dels seus promotors i dels que la
van recolzar. A favor seu jugaven
una sèrie de factors que feien pre-
visible que la mobilització fos
massiva. El principal d’ells és el
malestar de sectors socials molt
diversos amb els serveis públics.
D’alguna manera, el que ahir es
va expressar de forma pacífica als
carrers de la ciutat va ser el ca-
breig general que han provocat
tant problemes concrets –la crisi
de Rodalies o l’apagada de l’estiu
passat, per exemple–, com la sen-
sació que Catalunya segueix sent
maltractada per un Estat auto-
nòmic que es va construir gràcies
sobretot a l’impuls donat des
d’aquí.

Per això farien bé els responsa-

bles polítics de l’Estat i de Cata-
lunya de treure conclusions del
clamor de les més de 200.000 per-
sones que ahir van sortir al car-
rer. Molta gent, tant nacionalista
com no, va voler ahir dir prou a
un estat de coses que no pot con-
tinuar i que enllaça amb el crei-
xent desafecte dels catalans res-
pecte a Espanya denunciat re-
centment a Madrid pel president
de la Generalitat.

La marxa va ser recolzada per
mig Govern –ERC i ICV, però no
el PSC– i per mitja oposició –CiU,
però no PP ni Ciutadans–, cosa
que parla de la complexitat de
l’actual estructura política catala-
na. Els partits han jugat les seves
cartes, amb l’habitual tacticisme
i amb la mirada posada en les le-
gislatives de març. I no deixa de
ser curiós que els grups que van
recolzar la mobilització hagin
trobat en la ràdio i la televisió
públiques un inesperat aliat per
fer sortir la gent al carrer.
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El sobiranisme s’apunta
l’èxit de la manifestació

Pàgines 18 i 19, i editorial

Els organitzadors de la marxa de dissabte
repten Espanya a respectar “el dret a decidir”

3ARTICLES DE Joan Tapia, Jordi Sànchez, Antoni Bassas,
Juan-José López Burniol, Joan Barril i Josep Pernau

RESPOSTA A L’ATEMPTAT D’ETA
Pàgines 2 i 3

FUNERAL A MADRID
Joan Carles imposa la medalla 
d’honor a títol pòstum a Raúl Centeno.q

El Rei
presideix
el funeral
pel guàrdia
assassinat
3Interior creu que el
comando que va atemptar
a Capbreton volia entrar
aviat a Espanya

DAVID CASTRO

AVUI, EL
PRIMER CUPÓ
4 estovalles
individuals 
dissenyades
per 4 
grans 
artistes

Per només 
1,95 euros 
+ 6 cupons

Revés de Chávez
El Govern
de Veneçuela
reconeix la
igualtat entre
el ‘sí’ i el ‘no’ 
al referèndum

DISPUTADA CONSULTA POPULAR Pàgines 10 i 11
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Noms propis

El nou líder del nacionalisme basc
va fer en la seva presa de possessió
un discurs obert al pacte, en la línia
de Josu Jon Imaz, però també ame-
naçador cap al Govern de Rodríguez
Zapatero.

President del PNB
Iñigo Urkullu

El Centre Municipal de Vela de Bar-
celona, que gestiona la federació,
compleix 15 anys en els quals ha in-
troduït milers de joves en l’art de la
navegació, sempre amb esperit es-
portiu i sensibilitat social.

Federació Catalana de Vela
Segimon Obrador

La idea de modificar el preu de les
tarifes del taxi en funció de l’oferta i
la demanda en cada moment sem-
bla original, però a la llarga pot su-
posar un cost afegit per a determi-
nats grups d’usuaris.

Federació Catalana del Taxi
Josep Maria Goñi

Editorials

Reflexions després
de la manifestació

Putin, sense rival
L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen posicions personals.

Gràcies a un exercici de flexibilitat
política, la Generalitat ha aconse-
guit suavitzar les relacions amb les
empreses catalanes perquè aquestes
compleixin les normatives mediam-
bientals.

Directora de Medi Ambient
Maria Comellas

Aquest professor d’Història de l’Art
de la Universitat de Picardie s’ha res-
ponsabilitzat d’estudiar a fons el
contingut de la biblioteca particular
de Joan Miró, que ara es podrà con-
sultar a la Fundació.

Professor d’Història de l’Art
Rémi Labrousse

Les vies d’aigua

E n els gestos de l’ésser humà
hi ha coses naturals i altres
de culturals. És natural men-

jar, dormir, anar a la recerca de
menjar. Cultural són els tabús del
menjar, fugir davant de perills que
no ho són o convocar la tribu per en-
frontar-se a la desgràcia. De vegades
aquest enfrontament a la desgràcia
es converteix en religió. De vegades
és simplement una manifestació.

Els he de dir que m’agraden les
manifestacions. Fins i tot hi ha mo-
ments en què m’emocionen, perquè

sempre és preferible una multitud
en marxa que moltes individualitats
passives. La participació en la vida
política no es limita al vot. Entre vot
i vot, el governant electe ha de saber
que els seus propis votants tenen
motius per amenaçar-los amb això
que ara s’ha convingut a dir-ne «la
desafecció». Zapatero va arribar
aquí fa tres anys i mig i es va empor-
tar més de 1.300.000 vots. El presi-
dent tornarà a recordar aquell vot
amb una mani pel mig. Una mani
polivalent, si ho volen. Una mani
que cobreix un espectre de protestes
molt variades: des de la protesta con-
tra aquesta ministra que hauria d’es-
tar al museu dels horrors polítics
fins a la fe col.lectiva en una nació
que només aspira a no haver d’estar
demanant el que és obvi i aguantar
que se la insulti o se la porti al Tribu-
nal Constitucional.

En qualsevol dels dos casos, Zapa-
tero és el receptor de les dues protes-
tes. Una, la de la ministra, l’afecta di-
rectament. Una altra, la de la des-
afecció, li correspon lidiar-la perquè
això de la ministra ha estat la gota

que ha fet vessar el got. En qualsevol
cas, jo li aconsellaria que en pren-
gués nota. Perquè quan la gent surt
al carrer és perquè no se sent confor-
tada amb les paraules i les promeses
dels seus dirigents.

Però per a alguns assistents una
manifestació és una espècie de túnel
de rentat. Han estat als governs du-
rant molts anys i ara surten al carrer
amb un mocador al coll que amaga
tot el que es van arribar a empassar
al seu dia. Les manifestacions can-
vien la gent. Són un exercici catàr-
quic per a la majoria dels assistents
que, en el seu sentir íntim, compro-
ven que no estan tan sols. Però
també hi comprometen els candi-
dats assistents. Dissabte allà hi havia
molts convençuts. D’altres simple-
ment van anar a la manifestació no
tant per anar-hi com per haver-hi
anat.

En qualsevol cas, malgrat oportu-
nistes o farsants, més val una mani-
festació confusa que mil paraules in-
complertes. En la manifestació de
dissabte hi havia ràbia i autodefen-
sa. Perquè a les paraules de l’Espa-

nya oficial i única s’ha vist massa
menyspreu. D’aquest menyspreu
potser Zapatero no n’hagi estat
l’autor, ni tan sols l’ideòleg. Però,
tant si li agrada com si no, el proble-
ma català l’han ressuscitat en les se-
ves rodalies polítiques més que en
les nostres rodalies ferroviàries. El
problema català fa segles que s’ar-
rossega. Que quedi clar: això del dret
a decidir no corre pressa. Però Zapa-
tero necessita vots catalans per
d’aquí a tres mesos. N’està perdent, i
tot i així és incapaç de mantenir-ne.
És una llàstima, perquè amb Zapa-
tero es viu més tranquil. Però hi ha
una via d’aigua de la nau catalana
en el mar espanyol. I ZP, després de
la mani, ha d’optar entre ser oceà o
bomber.

Cadastre

C ompro un paisatge buit. Co-
nec els arbres, dono nom als
ocells, aprenc l’angle de les

ombres. Però encara no sé qui l’om-
plirà de rialles o qui el buidarà el dia
que me’n vagi.

L
a massiva manifestació
de dissabte a Barcelona
va posar de manifest el
malestar de moltes ca-
pes socials catalanes per

un cúmul de despropòsits en el
terreny de la política i, més con-
cretament, en el dels serveis que
les administracions presten als
ciutadans. Però també va ser un
clamor sobiranista, fruit de la mo-
bilització portada a terme amb
èxit per les forces nacionalistes i
independentistes, sempre atentes
al calendari electoral. Convé, per
tant, separar les dues realitats a
l’hora de fer una anàlisi de l’ho-
ritzó que quedarà després de la
manifestació.

La protesta contra els proble-
mes de Rodalies i, per extensió,
pels dèficits d’infraestructures a
Catalunya està plenament justifi-

cada. Els organitzadors de la ma-
nifestació van saber conduir, amb
un impecable esperit cívic, un
malestar en l’opinió pública tan
cert com lògic. Els poders polítics
tenen una immillorable oportuni-
tat de captar el batec del carrer i
donar una resposta amb fets per
recuperar la confiança de la gent.
Per fortuna, en una societat ober-
ta com la nostra els problemes es-
tan tan detectats, que els ciuta-
dans, tant si es van manifestar
dissabte com si no, poden mesu-
rar a partir d’avui si la protesta ha
caigut en sac foradat. Ha arribat
el moment, per exemple, d’ava-
luar si el Ministeri de Foment és
capaç de capgirar la penosa situa-
ció del servei de Rodalies, que
avui passa una altra prova de foc.
Però no seria just centrar tot el
malestar en Foment i en la seva ti-

tular. Els partits polítics que no
van considerar convenient engrei-
xar la manifestació, el cas del
PSC, han de ser sensibles al mis-
satge del carrer i donar respostes
des de la política. Però també els
grups que es van manifestar te-
nen –i han tingut– una responsa-
bilitat lluny de les pancartes, en
el dia a dia de la gestió des de les
institucions públiques.

Una altra cosa és l’anhel sobira-
nista, el batec del qual també es
va expressar dissabte al carrer.
Aquí també es pot apel.lar a les
forces polítiques perquè assumei-
xin aquest component tan viu en
la societat catalana per donar-li
una sortida democràtica, legal i
flexible, capaç de mantenir un
dels principals valors de la Cata-
lunya d’avui: la convivència.
Només des de la generositat i l’es-
perit obert de les diferents forma-
cions representatives del país es
podrà donar una resposta als de-
sitjos expressats al carrer. Espe-
rem que ho facin amb altura de
mires i sense ser presoners dels
seus interessos electorals a curt
termini.

U
na de les exigències
de la democràcia és
la incertesa en el re-
sultat electoral, enca-
ra que pugui ser pre-

visible. És el contrari del que ha
passat a Rússia, on el partit del
president Vladímir Putin, Rússia
Unida, tenia assegurat el triomf
molt abans de l’escrutini. Una
victòria enfosquida únicament
per les acusacions rituals de ma-
nipulació del sufragi. Les elec-
cions legislatives han estat un ple-
biscit sense risc sobre el polític
més popular, el líder gris, meti-
culós i discret que va treure el
país de la depressió i el marasme
que van seguir l’ensorrament del
comunisme i l’extinció de l’URSS.
Amb una oposició feble i dividida,
privada de mitjans d’expressió i
fustigada, Rússia Unida compta
amb tots els instruments del po-
der i obtindrà a la Duma la majo-
ria necessària per modificar la
Constitució i perpetuar Putin al

poder, directament o per persona
interposada.

La qüestió crucial radica en la
contradicció entre l’autoritarisme
històricament hegemònic i la
frustrada occidentalització o libe-
ralització del colós euroasiàtic.
Consisteix a esbrinar si Rússia
està a punt de tornar al sistema
de partit únic, com denuncien els
liberals, o si, com opina Gorbat-
xov, el president Putin no ha ul-
trapassat encara la línia que porta
a un règim autoritari. Si jutgem
per la diatriba contra Occident,
no exempta de xenofòbia, i la di-
plomàcia del petroli, aplicada a
les marques de l’antic imperi,
sembla que Putin, preparant les
eleccions presidencials del març,
a les quals no es pot presentar, es
troba en l’atzarós camí del siste-
ma de poder piramidal. Però pot-
ser en les actuals circumstàncies
la seva degeneració en dictadura
no sigui tan inexorable com en el
passat.
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Rendits
a ‘la Roja’
3

LA REINA AL VESTIDOR

b

SUD-ÀFRICA 2010

3

RADICAL REFORMA PER DECRET LLEI
Pàgines 46 i 47, i editorial 

Les caixes 
s’obren al 
capital privat 
i podran actuar 
com a bancs

NOU ESCÀNDOL DE CORRUPCIÓ 
Pàgina 28 

El líder del PP 
a Alacant 
queda en 
llibertat amb 
càrrecs
3El jutge d’Oriola imputa a 
Ripoll suborn i altres delictes, 
i Rajoy carrega contra Interior

3EL ‘CAS CAIXA GIRONA’

Una boda a Cap Roig

Shrek
Arriba l’aventura
final de l’ogre 
verd
3Suplement
central

Un fràgil acord salva 
la marxa per l’Estatut

EL PRESIDENT CRIDA A LA MOBILITZACIÓ «PER LA DIGNITAT» Pàgines
24 i 25

CiU no recolza el pacte salomònic i exposarà 
les seves queixes després de la manifestació

Montilla desfilarà rere la senyera, flanquejada per 
pancartes amb el lema proposat per Òmnium 

VIDEOCINTA TVE



El ‘cas Caixa Girona’

S
i hi ha un negoci que 
té en la confiança la 
base imprescindible 
per funcionar, aquest 
és el financer. Les cai-

xes d’estalvis han estat, i són, ob-
jecte de crítica per part dels que 
miren d’eliminar un important 
competidor i dels que ignoren 
quin és el seu paper real en l’eco-
nomia catalana i espanyola. Per 
això successos com el de Caixa 
Girona, on la inspecció de la Ge-
neralitat ha trobat irregularitats 
de tota mena, ajuden els seus de-
tractors i enfonsen la imatge del 
sector.
 Aquesta vulneració continua-
da de la llei que s’ha detectat casti-
ga totes les caixes en un moment 
tan delicat com l’actual, en què a 
la crisi general s’hi suma el canvi 
de normativa que avui anunciarà 
el Govern i el procés de reestruc-
turació del sector al qual tan aten-

ta està tot Europa. Arcadi Calzada, 
expresident de Caixa Girona, ad-
met que va facturar a la caixa que 
presidia des de la seva galeria d’art 
sense sospitar que contravenia la 
llei, una excusa més insultant que 
pueril. Ens podem demanar en vis-
ta de l’escàndol del qual ahir infor-
mava aquest diari si les resistèn-
cies a una fusió de Caixa Girona 
–sota l’excusa del localisme i de la 
urticària que en certs sectors gi-
ronins provoca la capitalitat bar-
celonina– no amagaven senzilla-
ment el desig que ningú pogués 
estirar el fil.
 La Generalitat, que al seu dia 
no va tenir mà ferma i no va sa-
ber quadrar els responsables de 
la caixa perquè se sumessin a 
una de les dues fusions en mar-
xa a Catalunya, està obligada ara 
a continuar endavant amb la in-
vestigació fins a les seves últimes 
conseqüències.

Editorials

Alguna cosa es torna 
a moure a l’Havana

altre–, per informar de l’acord 
fruit de l’estada de Moratinos, re-
flecteix fins a quin punt el règim 
castrista confereix importància 
al que està pactat, però també té 
la necessitat irrenunciable de sal-
var la cara. Tal com se sap, necessi-
ta enviar senyals de canvi per mi-
llorar la seva relació amb la Unió 
Europea, però no pot fer-ho a cos-
ta que la revolució doni mostres 
de debilitat.
 La continuïtat en el poder de 
la gerontocràcia castrista, recol-
zada en l’Exèrcit i el partit, de-
pèn del fet que, encara que hi ha-
gi canvis a l’Havana, no hi hagi res 
que  posi en dubte l’autoritat dels 
hereus de Fidel. És per això que 
és precipitat deduir de l’allibera-
ment de dissidents la proximi-
tat dels «avanços democràtics» re-
clamats per la Unió Europea per 
deixar sense efecte la «posició co-
muna» que, a la pràctica, manté 
paralitzades les relacions econò-
miques de l’illa amb Europa. Al-
guna cosa es mou a Cuba, però en-
cara no se sap què.

E
l compromís adquirit 
per Cuba d’alliberar 
immediatament cinc 
presos polítics i de fer 
el mateix amb 47 més 

durant els tres o quatre mesos vi-
nents posa de manifest que algu-
na cosa es mou als salons del po-
der de l’Havana, però és bastant 
difícil aventurar cap on es dirigeix 
Raúl Castro. No ho és tant suposar 
que les gestions de Miguel Ángel 
Moratinos han consolidat el pa-
per d’intermediari del Govern es-
panyol entre l’illa i la comunitat 
internacional (i no només la UE). 
I s’hi ha d’afegir, sense córrer el 
risc d’equivocar-se, que l’Església 
catòlica ha assumit la represen-
tació oficiosa dels dissidents sen-
se cap pretensió de menyscabar 

el principi d’autoritat del règim 
castrista. De manera que la pinça 
diplomàtica hispano-vaticana ha 
donat els seus fruits.
 L’operació s’assembla a la que 
el 1998 va venir després de la visi-
ta de Joan Pau II. Llavors van sor-
tir de les presons 101 presos, pe-
rò el Papa va respectar el principi 
de no ingerència en els assumptes 
d’un Estat sobirà. Aquella vegada, 
com ara, es va tractar d’alguna co-
sa més que d’un formalisme per-
què el Govern cubà va presentar 
l’episodi com una concessió a l’Es-
glésia i no a l’oposició
 El barroquisme al qual ahir va 
recórrer el diari Granma, porta-
veu oficial del Partit Comunista 
de Cuba –la notícia, per un costat; 
el comunicat de l’Església, per un 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen posicions personals.
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Els que estan en 
contra de la victòria de 
la selecció espanyola 
han optat per deixar la 
representació
de l’alegria a
l’extrema dreta

la d’Alemanya o la de Xile. L’im-
portant era demostrar que s’esta-
va contra la selecció espanyola i 
que l’alegria dels seguidors de la 
mal denominada roja era una ofen-
sa anticatalana. D’aquesta mane-
ra els que estan en contra de la vic-
tòria, se suposa que esportiva, de la 
selecció han optat per deixar la re-
presentació de l’alegria a l’extrema 
dreta. Per sort, això no ha estat així 
i són molts els ciutadans, també ca-
talans, que han preferit veure sota 
la samarreta espanyola el savoir fai-
re del Barça. 
 Però el que és important és es-
tar en contra, perquè en aquest pa-
ís malalt la victòria d’uns quants 
s’interpreta sempre com la derro-
ta d’un altres. No hauria de ser ai-
xí, però entre la verborrea imperi-
al d’uns i el lament identitari d’al-
tres ens han pres el dret a la il·lusió 
i al joc net. Mai més veurem una se-
lecció tan blaugrana, però quan a 
Puyol se l’anomena  traïdor els símp-

qualsevol ciutat desconeguda, la 
primera cosa que busca el viatger 
és el centre històric. No se’n va mai 
a la perifèria. I els hotels busquen la 
gent i no és la gent la que busca els 
hotels. Un altre fenomen, el de por-
tar la contrària a tot allò que faci 
olor d’oci, que s’acostuma a acabar 
amb la negativa sistemàtica. Els ho-
tels no són bordells ni destil·leries 
clandestines. A la meva humil ma-
nera de veure-ho, l’hotel és un equi-
pament que proporciona segure-
tat i animació a la part de la ciutat 
on s’instal·la. Hi va haver un temps 
en què un hotel era una benedic-
ció. Però avui estem a la contra de 
tot. No ens agraden els camells, pe-
rò de passada ens carreguem els co-
mensals i els clients de les terrasses. 
Ens preocupen els immigrants, pe-
rò de passada arremetem contra els 
turistes. Estem avançant a tota velo-
citat cap al segle XIX. Estar a la con-
tra: ¡quina meravella! Que s’aturi el 
món, que jo baixo. H

Estar a la contra

M assa vegades sento que es-
tic en contra, però no sé 
en contra de què. Viure a 

la contra reforça l’autoestima i con-
solida allò que sembla un tret de 
personalitat. Estem en contra per-
què abans tot era millor. I també es-
tem en contra quan percebem que 
els que estan a favor són més que no-
saltres. Això és el que passa amb els 
esgarriacries que van a les revetlles. 
Al veure l’alegria general, ells es 
queden en un racó presumint d’au-
tocontrol i menyspreant els que ba-
llen, riuen i disfruten. No obstant, 
s’hi queden, perquè els artistes de 
l’estar-en-contra no se senten rea-
litzats fins que la gent els veu i els 
reconeix.
 En aquests dies futbolers hi ha 
un sector molt estès de persones 
que han hagut de canviar de sa-
marreta moltes vegades: la samar-
reta d’Hondures, la del Paraguai, 

Els dies
vençuts
JOAN
BARRIL

tomes de la malaltia són més greus 
del que pensàvem. La moda és estar 
en contra. Doncs quin remei. Esta-
rem en contra encara que sigui difí-
cil d’entendre.
 Perquè hi ha moltes altres co-
ses de difícil comprensió. Una és ai-
xò dels hotels. ¿Què passa amb els 
hotels? Doncs que els veïns no els 
volen. Al carrer de Magdalenes de 
Barcelona, just al darrere de la Pre-
fectura, s’hi podia veure fins fa poc 
un gran cartell que deia: «Gràcies a 
l’acció veïnal això no és un hotel». I re-
alment l’acció veïnal deu haver es-
tat contundent. Malgrat estafes es-
tranyes com l’Hotel del Palau o ex-
cessos urbanístics com l’Hotel Vela, 
em pregunto quina estranya mal-
volença estan provocant els hotels 
a Barcelona. Diuen que el 40% dels 
hotels estan a Ciutat Vella. També 
és a Ciutat Vella on hi ha un nom-
bre més gran d’esglésies gòtiques, 
de fonaments romans i de botigues 
de souvenirs. Perquè quan viatja a 

Noms propis

Està bé que finalment hi hagi acord 
entre Òmnium i les institucions 
que evita una guerra de pancartes, 
però es podia haver resolt abans i 
amb això s’hauria evitat la imatge 
d’enfrontament entre les diferents 
instàncies convocants de la mani-
festació de demà, amb la figura del 
president de la Generalitat, José 
Montilla, pel mig.  3Pàg. 24

Muriel Casals
Presidenta d’Òmnium

=
L’auge de Barcelona com a ciutat 
del coneixement ha quedat su-
bratllat un any més amb la inclu-
sió d’un projecte de la Facultat de 
Medicina de la UB i un altre projec-
te energètic, de la Universitat Poli-
tècnica, entre els 14 presentats per 
universitats espanyoles que opten 
al segell de Campus d’Excel·lència 
Internacional.  3Pàg. 31

Dídac Ramírez
Rector de la UB

n

La Universitat de Vic està passant 
una crisi a causa del relleu de la rec-
tora Assumpta Fargas. El seu man-
dat va expirar al juny i no va ser 
renovat pel president del patro-
nat, Vila d’Abadal, enfrontat a la 
professora: el claustre ha rebutjat 
el programa del nou rector, Jordi 
Montaña, i ara el patronat ha de de-
cidir si el manté.  3Pàg. 31

Josep M. Vila d’Abadal
Alcalde de Vic

n

n

La idea del president del Gremi 
d’Hotelers de Barcelona per agilit-
zar les denúncies dels turistes que 
són víctimes de furts o robatoris a 
la ciutat té tot el sentit del món. Es 
tractaria de buscar un sistema que 
eviti afegir a la desgràcia que s’ha 
patit el viacrucis de les cues a les 
comissaries i el problema afegit de 
l’idioma.   3Pàg. 38

Jordi Clos
Hoteler

n

La distinció que li ha atorgat l’aca-
dèmia del cine reconeix la tasca 
d’una dona polifacètica i de llarg 
recorregut que a més no ha eludit 
el compromís ciutadà quan ha cal-
gut. Ha aconseguit també que els 
seus papers protagonistes de més 
èxit i el seu explosiu sentit de l’hu-
mor no l’hagin encasellat en la co-
mèdia.  3Pàg. 83

Rosa Maria Sardà
Actriu
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La sentència encén 
la marxa per l’Estatut

1.200 ENTITATS CRIDEN A UNA MOBILITZACIÓ MASSIVA Pàgines 2 a 8
i editorial

VICENTE CONDE3CONSERVADOR

«El tribunal ha actuat de 
forma pusil·lànime, no 
com un autèntic tribunal»

ELS VOTS PARTICULARS DE DOS MAGISTRATS

EUGENI GAY3PROGRESSISTA

«La sentència és pròpia del 
segle XIX i allunyada de la 
realitat contemporània»

El Constitucional nega 
que hi hagi «cap altra 
nació que l’espanyola» 
i limita el català com 
a llengua vehicular

Afirma que l’Estat 
no està obligat
a invertir en obres 
públiques en funció 
del PIB de Catalunya

L’HORA DE LA VERITAT PER A ‘LA ROJA’ A SUD-ÀFRICA Pàgines 46 a 52

Els EUA i Rússia intercanvien 
espies a Viena sense el 
dramatisme de la guerra freda

DEU AGENTS DETINGUTS ALS ESTATS UNITS ARRIBEN A MOSCOU
Pàgines 16 i 17

La Generalitat valenciana 
mostrarà imatges de fetus 
a les dones abans d’avortar 

EL PSOE DENUNCIA UNA RETALLADA DE DRETS AMB «GRAN CRUELTAT»
Pàgina 28 

«Aquesta generació 
es mereix 
aixecar la copa»
3 Puyol i Xavi  conversen 
per a EL PERIÓDICO 
sobre les seves 
sensacions al Mundial

Del Bosque sospesa mantenir
Pedro en l’alineació titular de 
la final per subjectar Sneijder

I DEMÀ
Suplement especial
de 20 pàgines amb totes
les dades de la fi nal

EL POP ELEGEIX ESPANYA
Febre a Facebook pel 
cefalòpode que va pronosticar el 
triomf espanyol contra Holanda
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Els parlamentaris 
han permès que 
alguns citats per la 
comissió del ‘cas  
Palau’ els plantin cara, 
els provoquin i els 
menyspreïn 

del Palau de la Música. Una inves-
tigació de caràcter polític que, pel 
que ens ocupa, té el seu antece-
dent directe en la que va intentar 
dirimir sense èxit les morts per 
l’incendi de l’estiu passat a Horta 
de Sant Joan. Va ser llavors quan, 
amb certa xuleria, barra i provo-
cació, uns tècnics encoratjats pels 
seus responsables polítics i altres 
polítics en falsa defensa de l’ho-
nor dels seus tècnics es van des-
carar davant de ses senyories per 
intentar retallar-los el seu dret le-
gítim, per democràtic, a pregun-
tar. I va ser aleshores quan, per 
por de no furgar encara més en 
les ferides obertes, la nostra Cam-
bra va perdre l’oportunitat de de-
limitar l’àmbit del sentiment per-
què no condicionés el de la raó. I 
fer veure als dolguts que una cosa 
era el seu neguit humà, i una al-
tra, l’obligació dels parlamenta-
ris d’inquirir respostes. I aquestes 
són les conseqüències.

respecta les seves institucions no es 
respecta a si mateix. Una nació que 
margina la seva autoestima desvir-
tua la seva aspiració. ¿Com hem de 
reclamar en públic allò que mal-
ferim en privat? ¿Amb quina for-
ça dialèctica invocarem el respecte 
a decidir si els nostres actes arros-
seguen aquesta falta de sentit ins-
titucional, defensa democràtica i 
eficiència pública? Són preguntes 
que busquen resposta. Individuals 
i col·lectives. I no s’hi val a escudar-
se en la llibertat d’expressió, per-
què, com totes les llibertats, tam-
bé té els seus límits. Ni a la defensa 
de l’honor personal quan és l’ho-
nor de la pàtria l’ofès. És clar que 
no és menys cert que, per exigir un 
comportament semblant al ciu-
tadà, aquest hauria de tenir al da-
vant uns representants capaços de 
superar la temptació de convertir 
una comissió en un circ mediàtic. 
El que en realitat han fet. Malgrat 
que els pesi o ho neguin. H 

Honor

A ra que alguns partits polí-
tics i alts càrrecs conside-
ren que han fet el ridícul 

per la polèmica de la pancarta de 
la manifestació d’aquesta tarda, 
seria el moment que aprofundis-
sin una mica més en l’anàlisi de 
les seves formes que tant desvirtu-
en els seus fons. Però la seva con-
tumàcia en l’error habitual els 
ho impedirà i perdran una altra 
ocasió d’or. Apel·laran al moment 
preelectoral com en un altre ins-
tant ho farien a la conjuntura. I ai-
xí es mantindran fins al límit en la 
seva irremissible tossuderia d’an-
teposar la tàctica partidista a l’es-
tratègia nacional.
 No obstant, més enllà de la gro-
tesca forma de procedir a causa 
de l’estètica es manté actiu l’esce-
nari de l’ètica. El de la representa-
ció més preocupant: el Parlament 
de Catalunya i la comissió del cas 

Error

A vança la comissió mal ano-
menada del Palau. Error en 
la denominació oficial, per-

què quan va esclatar l’escàndol es 
va convenir que l’entitat era la víc-
tima i no el botxí de l’espoliació in-
fligida. Feia falta, doncs, segons els 
mateixos actors polítics, preservar 
el digne nom del referent cultural. 
Cap cas. Ells mateixos han infrin-
git el seu suggeriment i permeten 
novament que alguns dels convo-
cants els plantin cara, els provo-
quin i els menyspreïn, obviant que 
tant els que ho fan com els que els 
ho consenten activen la desafecció 
i maltracten el sistema. ¿Això és ad-
missible? ¿És tolerable? No ho hau-
ria de ser. N’hi ha per rebel·lar-se, 
especialment si en paral·lel sortim 
al carrer amb tota legitimitat a de-
fensar els nostres drets i aspiraci-
ons, la nostra essència i voluntat. 
La nostra dignitat. Un país que no 

Petits
detalls
JOSEP
CUNÍ

Noms propis

L’únic magistrat català que forma 
part del desprestigiat organisme 
demostra coherència i rigor en el 
seu vot concurrent a la sentència 
de l’Estatut. No hauria fet falta que 
Gay recordés als seus homòlegs que 
tanta insistència en la unitat d’Es-
panya és una forma més aviat ridí-
cula d’intentar solapar la seva plu-
ralitat.   3Pàg. 2 a 8

Eugeni Gay
Jutge del Tribunal Constitucional

n

Itàlia va quedar sumida ahir en un cla- 
morós silenci informatiu –només es 
van publicar tres diaris de la dreta– 
perquè els periodistes van fer vaga 
per protestar contra l’anomenada 
llei mordassa, promoguda per Silvio 
Berlusconi, que impedeix publicar 
filtracions judicials que concernei-
xin a un mafiós, un polític corrup-
te o un particular.  3Pàg. 19

Ezio Mauro
Director de ‘La Repubblica’

n

La decisió de la Generalitat Valen-
ciana de mostrar a qui vulgui avor-
tar imatges mèdiques de fetus en el 
procés d’interrupció de l’embaràs 
i, en sentit contrari, del de forma-
ció de la vida mitjançant ecografies 
en tres dimensions és una mesura 
tremendista que considera que les 
dones són incapaces de raonar per 
elles mateixes. 3Pàg. 28

Paula Sánchez de León
Consellera de Justícia de València

n

n

L’Executiu ha encertat apujant fins 
als 250.000 euros anuals la quanti-
tat mínima per la qual les empre-
ses han de declarar i documentar 
les denominades operacions vincu-
lades. La mesura, que es refereix a 
compres i vendes entre socis o fa-
miliars, exonera ara el 90% de les 
pimes, que s’estalviaran 3.600 mi-
lions d’euros.  3Pàg. 41

Elena Salgado
Vicepresidenta del Govern

n

És la primera vegada que aquesta 
autora catalana participarà en el 
prestigiós Festival d’Avinyó. Presen-
ta una obra, La casa de la fuerza, molt 
singular. La seva escassa inclinació 
pel món dels actors l’ha portat a es-
cenificar el drama dels feminicidis 
de Mèxic com si es tractés d’una es-
pècie de documental sobre un esce-
nari i en directe.   3Pàg. 61

Angélica Liddell
Dramaturga

Editorial

Al carrer després de la sentència
luntats –no hi haurà manifest fi-
nal– i la importància de la federa-
ció en el tauler polític català per-
què, una vegada tancat l’acord 
unitari, encara mantingui reser-
ves mentals.
  Davant el fet consumat de la 
sentència –14 articles han estat 
declarats inconstitucionals i 27 
han estat sotmesos a interpreta-
ció–, el que han de fer les forces 
polítiques catalanes és posar-se 
d’acord per presentar una pro-
posta unitària que superi els obs-
tacles i intenti posar en marxa 
amb reformes legals el que el tri-
bunal ha esmenat. 

La situació prèvia
No es tracta només que els aspec-
tes identitaris més cridaners sur-
ten retocats del Tribunal Cons-
titucional –utilització i difusió 

L
a manifestació d’avui 
dissabte contra la reta-
llada de l’Estatut es des-
envoluparà només un 
dia després que es co-

negués la sentència que va eme-
tre el Tribunal Constitucional. 
Pot ser que es tracti d’una casua-
litat o bé que sigui el fruit del càl-
cul dels magistrats, que s’han es-
timat més sumar el disgust dels 
manifestants al coneixement 
in extenso de la sentència a espe-
rar més per divulgar-la i provo-
car, amb tota seguretat, una no-
va tanda de crítiques, protestes i 
declaracions polítiques.
 En realitat, les raons de la co-
incidència tenen una importàn-
cia relativa davant el fet cert que, 
mitjançant un acord salomònic 
no exempt de confuses interpre-
tacions, la manifestació serà uni-
tària, aplegarà diferents orienta-

cions polítiques i podrà transme-
tre l’enuig col·lectiu. En qualsevol 
cas, serà prou transversal perquè 
cap manifestant se senti del tot 
despenjat del pacte polític que 
han cosit les institucions catala-
nes, els partits polítics, Òmnium 
Cultural i les associacions de to-
ta mena que s’han anat adherint 
a la marxa.

Veu discordant de CiU
Precisament perquè es dóna 
aquesta condició de transver-
salitat, resulta tan sorprenent 
la pirueta d’última hora que ha 
fet CiU, que diu que es reserva la 
seva opinió sobre la convocatò-
ria unitària i el sentit de la ma-
nifestació per quan aquesta ha-
gi finalitzat. Semblen  massa im-
portants les raons de la marxa, 
les dificultats per sumar-hi vo-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen posicions personals.

de la llengua–, o que alguns dels 
més innovadors –administració 
de justícia, bilateralitat, ordina-
litat– desapareixen o es degra-
den, sinó que es pot afirmar que 
la declaració d’inconstituciona-
litat de l’article 111 deixa la po-
testat competencial de la Gene-
ralitat tal com es trobava abans 
de l’aprovació de l’Estatut del 
2006. Al rebutjar els magistrats 
que es posin límits a les lleis de 
bases que concerneixen a compe-
tències compartides, i projectar 
aquest principi sobre tot l’àmbit 
competencial, es corre el risc que 
el rellotge estatutari torni a la ca-
sella de l’Estatut del 1979 i afecti 
directament allò que és consubs-
tancial al règim autonòmic: la 
capacitat de regular mitjançant 
lleis i reglaments.
 I, malgrat que això seria greu, 
potser no seria el pitjor, sinó que 

la sentència esmena la plana a 
la mateixa jurisprudència esta-
blerta pel Tribunal Constitucio-
nal des dels anys 80. És a dir, dei-
xa sense efecte la doctrina segons 
la qual les lleis de bases i similars 
no poden ser detallades i comple-
tes perquè, en aquest cas, redu-
eixen al mínim el marge d’actu-
ació de les comunitats autòno-
mes.

Batalla electoral
És a dir, la sentència emesa pel 
Tribunal Constitucional afecta 
la política de les coses en la ma-
teixa mesura, o més, que la de-
fensa d’alguns dels grans princi-
pis. No obstant, el gruix del text 
recorregut pel Partit Popular en-
caixa en la Constitució i són inte-
ressades les interpretacions que 
pretenen anul·lar l’Estatut reta-
llat com a eina de futur. El pitjor 
de tot és que, en vigílies electo-
rals, aquesta batalla interpreta-
tiva es traslladarà al camp de ba-
talla diari.
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MÉS D’UN MILIÓ DE PERSONES
El passeig de Gràcia, a la confl uència amb
la Gran Via, ple de gom a gom ahir a les 19.56 hores.
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ESPANYALa vuitenameravella

 Catalunya crida

Prou!

3SUPLEMENT DE 20 PÀGINES

CASILLAS
«Ara som
un equip. Abans, 
pel que fos, 
no encaixaven
les peces»

CRUYFF
«Espanya 
juga millor 
que Holanda, 
però té més 
pressió»

XAVI
El cervell del 
Barça lluita 
amb Sneijder 
per la Pilota d’Or 
del torneig

Espanya busca el 
Mundial que li falta
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Dependre de dretes i 
esquerres vuitcentistes 
tocades pel dogma i 
haver-s’hi de supeditar 
és molt perillós: el 
problema són ells. 

desig de coneixement. No els cal 
saber, en tenen prou creient. Por-
ten segles així, de fet. La Reforma, 
a Europa, trencà amb els dogmes. 
Cadascú havia de llegir la Bíblia i 
treure’n conclusions. La reacció 
va fer guerres contra això. I alguns 
estats, com Espanya, la seva raó de 
ser.
 En tot l’espectre ideològic es-
panyol trobes aquesta actitud, pe-
rò la dreta espanyolista hi excel-
leix; l’esquerra mesetària li trepit-
ja els talons. El problema són ells, 
vejam si ens entenem d’una vega-
da. Fa segles que van contra direc-
ció. Una pretesa bona educació 
que amaga pusil·lanimitat i infini-
ta covardia ens ha impedit de dir-
ho clarament. Ja està bé de fer-se 
perdonar pels errors dels altres. El 
problema són ells, tot Europa ho 
sap des de fa segles. No saben, no 
entenen, creuen. Fermament. No 
convencen, però vencen. Una ve-
gada i una altra. Ja n’hi ha prou.

bals. La seva concepció de l’activi-
tat econòmica, la seva manera de 
posicionar la ciutadania davant 
del problema ha estat la de sempre: 
fe i messianisme. De llegir la Bíblia 
responsablement, res de res.
 La fractura interna potser no-
més s’evitarà tallant amarres. De-
pendre de dretes i esquerres vuit-
centistes tocades pel dogma és 
molt perillós. El context a què ens 
supediten ens exalta els vicis i difi-
culta la lluita contra les nostres li-
mitacions, perquè amb ells sempre 
triomfa un cert ancien régime. Hem 
de continuar construint la nostra 
pluralitat integradora i progressis-
ta en el marc d’aquesta Europa tan 
encara insuficient com irrenuncia-
ble. Si el mínim estatutari no té ca-
buda en la secular Espanya monolí-
tica, el ventall d’opcions es redueix 
molt. El responsable d’un divorci 
no és qui l’insta, sinó qui el provo-
ca. Pensin pel seu compte i conclo-
guin. H

Entendre

P er entendre s’ha de saber. 
Ignorant no es comprèn 
res. Alguns han fet del des-

coneixement el pilar de la seva 
doctrina. Sents opinions i punts 
de vista a propòsit d’aquest des-
graciat afer de la sentència del Tri-
bunal Constitucional sobre l’Esta-
tut i et mareges. T’esforces a consi-
derar argumentaris, però no pots 
sortir-te’n. No és que tu vegis les 
coses d’una altra manera, és que 
t’esgarrifes davant de la frivolitat 
i de la inconsistència. No és discre-
pància, és estupefacció.
 Em sembla que ens enfrontem 
a una ignorància de caràcter re-
ligiós, de fe del carboner. Poques 
idees, però revelades. L’església 
ja pensa per ells. El cacic ja pen-
sa per ells. El partit ja pensa per 
ells. La veritat, eterna i immuta-
ble, són ells. Els seus prejudicis els 
eximeixen de qualsevol reflexió o 

A Catalunya, correm el risc 
d’una fractura social, és 
cert. Ja ha passat a altres 

llocs d’Europa. Però, ¿qui trenca la 
convivència o atia el foc del conflic-
te? L’Estatut ben cert que no. Fins i 
tot amputat, és una eina (modes-
ta) per a construir i conciliar. No 
l’estreta realitat d’ells, sinó la nos-
tra, que és plural i vol continuar-
ho sent. Ells són singulars en el seu 
simplisme i per això no cabem en 
el seu espai.
 D’acord, el problema immedi-
at és la crisi. Per això mateix, calen 
marcs per a abordar-la. Airejar-la 
per a menysprear l’Estatut i abo-
car-se al mundial del futbol és un 
despropòsit. Sense marc polític de 
referència, adequat a la matriu so-
cioeconòmica de cada lloc, la crisi 
t’engoleix. Sobretot perquè és una 
crisi de model. Espanya viu pitjor 
que la resta d’Europa aquest tras-

L’escala 
de cargol 
RAMON
FOLCH 

Entendre’s

Noms propis

El principal interlocutor de l’Esglé-
sia catòlica amb el règim castrista 
ha obtingut un nou èxit a l’aconse-
guir de l’Havana el compromís del 
pròxim alliberament de cinc presos 
polítics més. Tots ells viatjaran pro-
bablement amb direcció a Espanya, 
l’Executiu de la qual ha intervingut 
d’una manera decisiva en les con-
verses. 3 Pàg. 18 i 19

Jaime Ortega
Cardenal cubà

n

Després de 10 anys amb pocs avan-
ços, el pla integral de protecció del 
delta de l’Ebre comença a tenir a 
la vista inversions importants, que 
permetran descontaminar l’embas-
sament de Flix i construir un dic 
per tal de preservar els Alfacs. Però 
segueixen quedant pendents el rè-
gim de cabals i les mesures contra 
la regressió.  3 Pàg. 28 i 29

José Fernández Pérez
Director general de Costes 

=
La presència del cap de la diplomà-
cia en un col·loqui sobre energies re-
novables al Marroc és un bon exem-
ple de l’actitud de l’Administració 
per mirar d’afavorir la indústria es-
panyola a l’exterior. Diverses em-
preses del sector energètic tenen 
interessos en aquest país magribí i 
l’assistència del ministre ajuda els 
seus plans.   3 Pàg. 46

Miguel Ángel Moratinos
Ministre d’Afers Estrangers

n

n

Espanya ha tingut un trist comiat 
de la Copa Davis, competició on fe-
ia més de tres anys que no perdia i 
que va conquistar en les dues últi-
mes edicions. El 3-0 contra França 
en quarts de final és un resultat 
contundent encara que la superfí-
cie de la pista no fos la millor per a 
les característiques dels tennistes 
espanyols. 3 Pàg. 54 i 55

Albert Costa
Capità espanyol de la Copa Davis

n

El realitzador l’ha encertat del tot 
amb Toy Story 3, la pel·lícula d’ani-
mació que ha estat estrenada amb 
una gran acceptació als Estats Units 
i que arribarà a Espanya el dia 21. 
La crítica ha estat unànime i la cin-
ta està a punt de ser el màxim èxit 
comercial de Pixar, la prestigiosa 
factoria d’un gènere cinematogrà-
fic en alça. 3 Pàg. 56

Lee Unkrich
Director de cine

Editorial

Una gran marxa que planteja un gran repte
TC, sinó amb tots aquells que, més 
enllà de l’Ebre, s’han dedicat els 
últims anys a propalar mentides 
sobre els catalans i sembrar zitzà-
nia de forma absolutament irres-
ponsable. I en aquest capítol ha 
tingut un protagonisme princi-
pal el PP, que no ha dubtat a ante-
posar la captació de vots mitjan-
çant l’anticatalanisme al man-
teniment de la convivència. Per 
això és un sorprenent exercici de 
cinisme que Mariano Rajoy, líder 
del partit que va activar el terri-
ble procés judicial contra l’Esta-
tut, digui ara que en aquest tema 
va a actuar «amb sentit d’Estat».  
  Com encertadament ha asse-
nyalat el president Montilla, la 
sentència de l’Estatut debilita la 
unitat d’Espanya i fa un gran fa-
vor a separatistes i separadors. Per-
què la nítida percepció que el po-
der central no tracta Catalunya 

L
a manifestació d’ahir a 
Barcelona contra la sen-
tència de l’Estatut va ser 
de tal magnitud que ja 
forma part de les grans 

mobilitzacions populars de la 
Catalunya contemporània, com 
la que el 1977 va reclamar auto-
nomia, la que el 1987 va repudi-
ar l’atemptat d’Hipercor i la que 
el 2003 va clamar contra la guer-
ra de l’Iraq. La història dirà que el 
10 de juliol del 2010 més d’un mi-
lió de catalans de diferents ideolo-
gies van sortir al carrer per expres-
sar el seu gran malestar pel tracte 
rebut com a nació i per reclamar 
una altra forma de relació amb Es-
panya. Perquè aquest, més enllà 
del contingut estricte de la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional so-
bre l’Estatut, és inevitablement el 
mar de fons de la marxa d’ahir.
 Els interminables quatre anys 

d’obsessiu esmicolament de l’Esta-
tut per part del TC i les escandalo-
ses martingales –que resulta ociós 
recordar– al voltant de la decisió 
van instal·lar amb raó en la majo-
ria dels catalans la sensació que, 
fos quina fos, la decisió dels jutges 
estaria mixtificada i es fonamen-
taria més en consideracions políti-
ques que en argumentacions jurí-
diques. Lamentablement, ha estat 
així, i la sentència, tot i que man-
té punts importants de l’Estatut, 
neutralitza o condiciona severa-
ment avanços en assumptes capi-
tals pels quals Catalunya feia anys 
que pugnava –com un millor ba-
lanç fiscal o més inversió en infra-
estructures– i  que van tenir la se-
va concreció en un pacte polític a 
les Corts.
 En la marxa d’ahir va cristal-
litzar la profunda indignació no 
només ni principalment amb el 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els 
articles exposen posicions personals.

de manera justa està introduint 
en molts ciutadans temperats 
d’aquest país la temptació de vo-
ler trencar el vincle amb Espanya. 
Aquesta és la dada estratègica que 
el PP i el PSOE han de comprendre 
per actuar amb intel·ligència polí-
tica. Els catalans són pactistes per 
naturalesa, però no és prudent 
aprofitar fins a l’abús  la seva dis-
posició a l’acord.

¿I demà, què?
La imponent manifestació d’ahir 
és una fita, tot i que no es pot es-
perar un canvi radical i immedi-
at de l’escenari polític sorgit de 
la sentència de l’Estatut. Però els 
partits catalans tenen l’obligació 
d’encarrilar i administrar correc-
tament l’enorme legitimitat po-
pular obtinguda. No serà gens fà-
cil, perquè la proximitat de les 

eleccions autonòmiques juga en 
contra de la necessària estratègia 
unitària. De fet, el grup majorita-
ri del Parlament, CiU, ja ha anun-
ciat que reobrirà de seguida la se-
va inclinació al sobiranisme. I cal 
no oblidar que   un dels integrants 
del tripartit, ERC, no va recolzar 
l’Estatut.
 La força de Catalunya en mo-
ments crucials com l’actual resi-
deix en la unitat. ¿S’ha de desfer el 
camí i plantejar un nou Estatut? 
No sembla raonable després del 
que s’ha viscut. Però molt menys 
ho seria una aposta secessionista, 
perquè, al marge de la seva  invia-
bilitat legal sense dolor, introdu-
iria elements de divisió en la so-
cietat catalana, que té en la con-
vivència un dels seus valors més 
preats. Probablement, doncs, 
s’hagi d’intentar aconseguir 
per la via de la negociació amb 
el Govern el que el TC ha furtat. 
 El poble de Catalunya va exhi-
bir ahir unitat i fermesa. Els po-
lítics, a Barcelona i Madrid, han 
d’estar ara a l’altura del repte. 
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METGES SENSE FRONTERES / MARTA NAVARRO

esports

Zapatero i Montilla se citen 
a Barcelona el 23 de juliol

LES REACCIONS A LA MASSIVA MOBILITZACIÓ DE DISSABTE Pàgines 2 a  4

La Generalitat 
demana al Govern 
un gest en el 
debat de l’estat 
de la nació

El president 
relativitza els crits 
independentistes 
durant la 
manifestació

Els dos líders 
abordaran
cara a cara
el malestar
de Catalunya

JOSEP GARCIA

DIES DE  BANDERES. Un veí de Santa Coloma al seu balcó, amb les ensenyes de Catalunya i d’Espanya.

Armstrong
s’enfonsa a la 
primera 
muntanya
seriosa 
del Tour

FÓRMULA 1 3Pàgines 50 i 51

Webber guanya 
a Silverstone 
i Alonso perd 
el nord

Milió i mig 
d’haitians 
continuen 
en la 
indigència
3La fragilitat del Govern 
impedeix que l’ajuda 
arribi a la gent

6 MESOS DESPRÉS DEL TERRATRÈMOL
Pàgines 12 i 13

CICLISME 3Pàgines 48 i 49

Camp de desplaçats de Tapis Rouges, 
la setmana passada. q
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Espanya ‘Roja’

DIVERGÈNCIES DELS PARTITS CATALANS 
Pàgines 24 i 25

Les estratègies 
electorals posen 
en perill l’esperit 
unitari del 10-J

LA MORTALITAT HA CRESCUT EL 45% 
Pàgina 32

Trànsit alerta de 
l’augment de les 
morts al volant 
des de Sant Joan

Polanski
queda lliure i Suïssa
es nega a
extradir-lo als 
Estats Units 
3Pàgina 50 i editorial
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Els campions reben una 
benvinguda  multitudinària 
als carrers de Madrid

INIESTA

«Com a Stamford 
Bridge, vaig xutar 
amb tota l’ànima»

LA IMATGE

Casillas-Carbonero: 
el petó que va fer 
la volta al planeta

EL MÓN ES RENDEIX A LA SELECCIÓ Pàgines 2 a 13, 62 i 63, i editorial



Llibertat per a Polanski

E
l controvertit cas Po-
lanski es va resoldre 
ahir al negar el Govern 
suís l’extradició del ci-
neasta als Estats Units, 

que el reclamaven per un delic-
te –haver mantingut relacions se-
xuals amb una menor, una nena 
de 13 anys– comès fa 33 anys. El 
director de cine podrà tornar a 
França, on resideix.
 Tot ha estat estrany i desmesu-
rat en aquest cas. Polanski ja va 
ser detingut el 1977, quan va co-
metre el delicte, i es va passar 42 
dies a la presó als EUA, encara que 
va fugir abans del judici perquè 
temia una llarga condemna. Ni 
més ni menys que 32 anys més 
tard, un jutge de Califòrnia va re-
obrir el cas, el cineasta va ser de-
tingut a Suïssa –país on fins lla-
vors es movia lliurement i tenia 
una residència– i finalment ara 
ha estat alliberat perquè la justí-

cia nord-americana s’ha negat a 
enviar el dossier a Suïssa al·legant 
que es tracta d’informació confi-
dencial. És inaudit que es preten-
gui aconseguir l’entrega d’una 
persona sense facilitar les dades 
de l’acusació.
 La decisió suïssa és probable-
ment la millor que es podia adop-
tar després que Polanski s’hagi 
passat dos mesos a la presó i set en 
arrest domiciliari. El delicte va ser 
comès fa massa temps i fins i tot la 
víctima havia perdonat el cineas-
ta. Però la personalitat de Polanski 
va desencadenar a França reacci-
ons corporativistes en mitjans cul-
turals que semblaven exculpar el 
cineasta només per la seva condi-
ció d’artista i que contrastaven per 
la seva incoherència amb les con-
demnes unànimes d’altres casos 
recents d’abusos de menors. Po-
lanski no es mereixia tornar a la 
presó, però tampoc ser santificat.

Editorials

Una gran festa de 
l’esport i res més

a Catalunya, on un estat de dis-
gust emocional permanent tro-
ba aixopluc en alguns ambients. 
Per descomptat, cadascú té el  
dret d’afegir-se a les celebraci-
ons que consideri convenients, 
però ja és més discutible que es 
lamenti pels triomfs que no con-
sidera propis. Si aquests triomfs, 
a més, han comptat amb una im-
portant i respectada participa-
ció de set o vuit dels nostres con-
ciutadans, tota explicació resul-
ta insuficient.
 De la mateixa manera, és re-
confortant comprovar que, mal-
grat la crisi, la baralla constant 
dels partits i les dificultats que 
suporten milers de famílies, un 
esdeveniment esportiu és capaç 
d’apuntalar la cohesió social. I 
si, de passada, aquesta genera-
ció de jugadors excepcionals es 
converteix en referent per a la 
nostra joventut, com ha dit el 
president del Govern, llavors 
és obligat desitjar que el record 
d’aquesta gran festa sigui ines-
borrable.

L’
alegria és un bé in-
tangible, però valu-
osíssim. La celebra-
ció d’ahir a Madrid 
i la de diumenge a 

la nit, a tot Espanya, ho testifi-
ca sobradament. Només els es-
garriacries recalcitrants són ca-
paços de donar segones i terce-
res interpretacions a la injecció 
d’optimisme i de bon rotllo que 
hi ha hagut arran de la consecu-
ció per part de la Roja de la Copa 
del Món. Més enllà de les declara-
cions altisonants dels polítics i 
de la imatgeria pròpia de la vida 
oficial, s’imposa el fet que un tri-
omf esportiu ha mobilitzat tot 
un país amb rares excepcions,
 La multitud que va omplir els 
carrers de Madrid i va esperar 

els jugadors al Puente del Rey, 
sota un sol de justícia, no tenia 
cap altra missió que divertir-se, 
oblidar les cornades del 2010 i 
sumar-se a una gran festa. Treu-
re’n altres conclusions resulta 
força arriscat perquè davant de 
la realitat que, com ha dit Vicen-
te del Bosque, els 23 jugadors 
que van anar a Sud-àfrica encar-
nen i practiquen valors que tots 
subscrivim –joc net, companyo-
nia i sentit d’equip–, buscar tres 
peus al gat sembla fora de lloc. 
Enfront de l’elegant victòria re-
coneguda per tothom, l’alegria 
col·lectiva no admet peròs.
 Transmetre aquesta idea  
–l’alegria per la victòria no és 
una alegria contra ningú– re-
sulta especialment important 
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D’ara endavant, 
Catalunya serà una 
terra d’oportunitats. 
Quan el món ha
acabat amb
la colonització, torna 
a ser una colònia.

menys cert que l’exaltació de l’es-
port com a símbol de totes les vir-
tuts nacionals és una cosa absolu-
tament ridícula, tant per als que 
guanyen com per als que no poden 
guanyar perquè no els deixen. El tri-
omfador de l’esport és l’esportista. I 
una de les poques satisfaccions que 
em faria dedicar-me a l’esport seria 
–si aquest fos el cas– el triomf perso-
nal i el dret a negar la meva pròpia 
bandera. Entre l’esforç de l’esportis-
ta i la seva conversió en mer portaes-
tendard hi ha una gran distància...
 Però el que no se n’anirà fàcil-
ment serà la sentència del Tribu-
nal Constitucional sobre l’Estatut. 
De la mateixa manera que els bom-
barders Savoia van omplir de bom-
bes la Barcelona de la guerra civil, 
ara també les dades d’un helicòp-
ter contractat per l’agència Efe El 
Mundo les utilitza per minimitzar 
el nombre d’assistents i venir a dir 
que la manifestació de dissabte va 
ser gairebé un berenar fraternal 

tucional oferirà la possibilitat que 
milers de càrrecs docents amb do-
mini del castellà s’instal·lin a les es-
coles catalanes. No només això: es 
comença pels jutges i s’acabarà la-
minant els càrrecs públics que no 
s’avinguin al nou text, perquè una 
cosa són les lleis i una altra les inter-
pretacions.
 L’Administració tornarà a ser 
monopolitzada pels funcionaris 
dels virreis. I no es preocupin: per-
què la vida a les colònies no és tan 
dolenta. Si som capaços d’empas-
sar-nos la sensació d’humiliació i 
d’incomoditat, els nous colonitza-
dors del Tribunal Constitucional 
no ens portaran al gulag i el cata-
là es prestigiarà novament com 
ho van fer els cantants dels 16 jut-
ges durant la dictadura. Viure a les 
colònies espanyoles no està mala-
ment. Poden ser col·laboracionistes 
i que no es noti gaire. Podem sentir-
nos diferents i alegres colonitzats. I 
la Roja, al cor. H

Catalunya colonial

P assaran les alegries de la Co-
pa del Món. Alguns jugadors 
penjaran les botes. Les ta-

ronges deixaran de ser mecàniques 
i els alemanys seran simplement 
uns bons futbolistes. Així transcor-
ren les glòries del món. La memò-
ria de l’èxit col·lectiu dura més avi-
at poc. Deu ser potser perquè la vic-
tòria sempre té massa pares, però 
en canvi la derrota és òrfena. Amb 
aquest panorama, la Copa del Món 
ja només és un sentiment íntim que 
cadascú administra com vol o com 
pot. Alguns ho fan a crits, altres ho 
fan amb un murmuri per si de cas 
es veuen envoltats d’escèptics que 
troben en el futbol i en l’eventual 
caiguda d’Espanya l’entusiasme pa-
triòtic que els seus líders són inca-
paços de donar-li. És cert que el na-
cionalisme espanyol impedeix sis-
temàticament el reconeixement de 
les seleccions catalanes. Però no és 

Els dies
vençuts
JOAN
BARRIL

d’uns quants exaltats. La sentència 
la tenim aquí. I, si volen, poden es-
grimir-la en contra de l’Estatut re-
format i fins i tot contra l’Estatut 
primigeni. Perquè el Tribunal Cons-
titucional ha anat molt més enllà 
del que li tocava. La qüestió de la 
llengua, per exemple, significa un 
pas enrere. No han anat a esmenar 
la reforma estatutària que va pro-
pugnar Maragall. Han anat a carre-
gar-se l’Estat de les Autonomies sor-
git de la Constitució de 1978. Mai 
tan pocs van fer tant mal a tants.
 Però estiguin tranquils. Perquè 
d’ara endavant Catalunya serà una 
terra de grans oportunitats. Quan 
tot el món ha acabat amb la descolo-
nització, Catalunya torna a ser una 
colònia on hi ha molt a guanyar. 
Per exemple: en la qüestió del ca-
talà com a llengua vehicular torna-
rem als principis d’Adolfo Suárez 
quan deia a la revista Paris Match 
que no es podia explicar «química 
nuclear (sic)» en català. El Consti-

Noms propis

Les penalitats que va patir a la sel-
va durant sis anys, capturada per la 
guerrilla, tenen poc a veure amb la 
decisió de l’excandidata presidenci-
al de reclamar a l’Estat cinc milions 
d’euros, com si fos responsabilitat 
d’aquest la seva tragèdia personal, 
quan la veritat és que va ser preci-
sament l’Exèrcit el que va aconse-
guir alliberar-la. 3Pàg. 23

Ingrid Betancourt
Exostatge de les FARC

n

Atribuir a la casualitat el paral-
lelisme entre els pagaments de Fer-
rovial al Palau i els que va fer aques-
ta institució, i per idèntiques quan-
titats, a la Fundació Trias Fargas, de 
CDC, és una falta de respecte a la co-
missió del Parlament que investiga 
el cas, igual que recórrer a la falta 
de memòria per eludir les pregun-
tes més compromeses.  3Pàg. 27

Pedro Buenaventura
Exdirectiu de Ferrovial

n

La inauguració a Burgos del Mu-
seu de l’Evolució Humana, previs-
ta per avui, és una fita pel que fa a 
la divulgació dels nostres orígens 
a partir de les restes trobades al ja-
ciment d’Atapuerca i també és un 
reconeixement del treball, de refe-
rència a tot el món, desenvolupat 
per Carbonell, Arsuaga i Bermúdez 
de Castro.  3Pàg. 28 i 29

Eudald Carbonell
Antropòleg i paleontòleg

n
n

Els costos de capitalitat i altres ra-
ons donades per justificar el desco-
munal dèficit de l’Ajuntament de 
Madrid –més de 7.000 milions d’eu-
ros– no són suficients per compren-
dre com ha estat possible carregar 
amb aquesta hipoteca el futur del 
municipi, que no pot emetre deu-
te a diferència de Barcelona i altres 
grans ciutats.  3Pàg. 41

Alberto Ruiz-Gallardón
Alcalde de Madrid

n

L’adquisició a Alemanya per part 
del Banco Santander de la banca co-
mercial que posseïa en aquell país 
la Skandinaviska Enskilda Banken 
(SEB) és un pas fonamental en l’ar-
relament de l’entitat espanyola en 
un mercat clau per universalitzar-
se, i prova un cop més que la salut 
de la banca espanyola està per sobre 
de la mitjana europea.  3Pàg. 43

Alfredo Sáenz
Vicepresident del Santander
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Barcelona arrasa com 
a destí internacional

FERRAN NADEU

Membres del CNP i de la Policia Local de Castelldefels, durant una batuda contra 
el ‘top manta’ divendres passat. TEMA DEL DIA 3 Pàgines 2 a 5 i editorial

L’EXCEL·LENT TEMPORADA S’ALLARGA FINS AL SETEMBRE COSES DE LA VIDA
3Pàgines 32 i 33, i editorial

La ciutat guanya pernoctacions 
i es consolida com la quarta urbs 
més visitada del continent europeu

Les patrulles de la discòrdia
3Puig acusa el PP de restar competències dels Mossos en favor de la Policia Nacional

HAMILTON GUANYA EL GP D’ITÀLIA

Alonso encén  
Monza malgrat 
acabar tercer
PRIMERA FILA 3Pàgines 44 i 45

FINALITZA LA VUELTA A ESPANYA

Purito: «Avui no 
deixaria ni un 
metre a Contador»
PRIMERA FILA 3Pàgines 46 i 47

Navarro: 
«La marxa 
de la Diada 
expressarà 
molts 
malestars»

COMITÈ FEDERAL SOCIALISTA

3Rubalcaba 
proposa una 
reforma fiscal perquè 
paguin els que més 
guanyen i hereten

PANORAMA 3Pàgines 16 i 17

La capital catalana tanca el juliol 
i l’agost amb una ocupació hotelera 
del 87%, superior a la prevista
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Escolta,
Espanya

L’independentisme mesura avui les seves forces a Barcelona
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L’endemà
unes arrels reivindicatives perquè 
neix d’un cúmul de circumstànci-
es que han fet que es creés un gre-
sol on s’ajunten i es confonen inte-
ressos diferents sota uns mateixos 
paràmetres. Crisol ens parla de fon-
dre per la calor però és també «un 
got petit en el qual es posa oli i un 
ble i serveix de llum». Demà co-
mençarem a saber si parlem d’una 
cassola que fa xup-xup fins al gui-
sat final o si només es tracta d’una 
llàntia discreta, útil per anar ti-
rant. ¿Es convertirà tot en una ma-
niobra electoral? ¿Hi haurà una es-
querra que s’adonarà dels temps 
que estan canviant? ¿S’acabaran 
les hipocresies? ¿Serem conscients 
que l’epifania no parla d’un mo-
ment eufòric sinó d’un procés seri-
ós, honest i lent? H

¿I 
demà? L’ambient que 
s’ha respirat els dies 
abans de la manifesta-
ció d’avui s’acosta molt 
al de les jornades histò-

riques. Més enllà de la posició dels 
partits, de les ramonetes i les seves 
amigues, més enllà d’estratègies i 
de presències virtuals i de les reals 
que semblen virtuals, més enllà de 
les anades i vingudes, dels sí, però..., 
de les desqualificacions i els te-
mors, s’ha percebut un aire que 
s’acosta molt a un clam popular. 
S’han utilitzat uns versos de Salva-
dor Espriu que, en el seu moment, 
van optar per l’harmonia de man-
tenir-nos junts i que, ara, llegits 
amb un altre accent, expressen la 
voluntat de marxar. Aquest crit, 
aquesta eufòria, també festiva, té 

Dues
mirades
JOSEP MARIA

Fonalleras EMMA

Riverola

Monstres
(el mateix que pacta amb el PP les 
retallades i l’austeritat que ens asfi-
xien) i fins i tot la ràdio i la televisió 
públiques. Tots bolcats en la mobi-
lització. Però tanta invitació s’hau-
ria de reservar un dret d’admissió. 
Un cop de porta contundent. Un no 
rotund als monstres. Als espectres 
que es desperten i cobren vida des-
prés de declaracions tan sectàries i 
irresponsables com les de Joel Joan 
(insisteixo, si aquesta va ser la seva 
voluntat). A ells se sumen les pitjors 
ombres de la insolidaritat, l’egois-
me i la prepotència; l’hidra del fa-
natisme, dels pobles ungits pels dé-
us de l’odi, del dit que assenyala la 
diferència com una traïció. Avui, 
que la llibertat i la tolerància es pas-
segin pels carrers. I els monstres, a 
les clavegueres. H

P
ot ser que l’actor Joel 
Joan  no volgués dir 
exactament el que va 
dir, pot ser que es con-
fongués o que les parau-

les se li enredessin, qualsevol excu-
sa és millor que acceptar que la seva 
declaració volia expressar exacta-
ment el que va dir: «Quan es giri la 
truita, qui no sigui independentis-
ta serà un traïdor».
 La manifestació independen-
tista d’avui serà massiva. Fins i tot 
sembla que als centenars de milers 
de cossos s’hi haurà de sumar algun 
esperit al qual, com el del president 
Mas, les circumstàncies obliguen a 
assistir desposseït de la seva carn. 
Les veus que animen a la participa-
ció són múltiples, des de l’entitat 
que l’organitza, passant pel Govern 

Petroleres sota control 

L
a crida a capítol a les pe-
troleres que el Govern re-
alitzarà al llarg d’aques-
ta setmana era una cosa 
esperada des de fa temps 

pels innombrables agents econò-
mics damnificats per un encari-
ment dels carburants tan especta-
cular que fins i tot el ministre d’In-
dústria, José Manuel Soria, ha 
arribat a qualificar-lo de «despro-
porcionat».
 L’Executiu no pot amagar més 
temps la seva preocupació per l’ab-
sència de lliure competència en el 
sector petroler. Ha advertit que no 
pot permetre que, amb una reces-
sió com l’actual, cinc dècimes de 
l’índex de preus al consum (IPC) 
s’atribueixin al preu del combusti-
ble, com va passar el mes d’agost 
passat, i que, a sobre, les compa-
nyies petroleres s’embutxaquin 

en forma de marge comercial 15 
cèntims de mitjana per cada litre, 
gairebé dos cèntims més que la 
mitjana de l’eurozona. Els impli-
cats, com en ocasions anteriors, 
atribueixen l’encariment a l’alça 
del petroli i a l’augment de la fisca-
litat. Però els clients –des de trans-
portistes i agricultors fins a con-
ductors– recorden que, quan el 
preu del barril s’abarateix, la bai-
xada no es reprodueix amb tanta 
rapidesa en les gasolineres. Aques-
ta és una de les moltes assignatu-
res energètiques pendents de Ma-
riano Rajoy, encara que aquesta 
vegada sembla decidit, per una 
banda, a acabar amb la falta de 
concurrència i fomentar l’ober-
tura de més estacions de servei i, 
per l’altra, a incrementar la tribu-
tació però sense que recaigui sobre 
els consumidors.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Escolta, Espanya una Espanya diferent, capaç d’in-
tegrar els anhels d’autogovern i 
de reconeixement dels catalans, 
es comencen a despertar entre su-
ors. Enquestes com la que avui 
publiquem reflecteixen aquesta 
dualitat de la societat catalana i 
dibuixen un electorat partit en 
dos si es convoqués ara un refe-
rèndum independentista. 
 A les portes d’obrir les conver-
ses sobre el pacte fiscal amb Artur 
Mas, Mariano Rajoy i la classe po-
lítica espanyola en conjunt hau-
rien de llegir correctament el mis-
satge que els catalans emetran en 
aquesta Diada. Potser encara no 
hi ha una majoria aclaparadora a 
favor de la independència, però 
no trigarà a conformar-se si els 
poders centrals segueixen igno-
rant el sentiment català. Un segle 
després, l’«Escolta, Espanya» del 
poeta Joan Maragall segueix vi-
gent, però cada cop són més els 
que només declamen el vers final 
de la seva oda: «Adéu, Espanya!»

L’
ambient previ a aques-
ta Diada, caldejat més 
que mai per  les forces 
nacionalistes i per insti-
tucions com la mateixa 

Generalitat, presagia la manifes-
tació de l’Onze de Setembre més 
massiva des de la del 1977, aque-
lla en la qual, en realitat, mai vam 
ser un milió. Però millor no enre-
dar-se amb les xifres, perquè el 
salt més gran serà el qualitatiu: 
35 anys més tard, els congregats 
avui a Barcelona no clamaran per 
l’autonomia, sinó per la indepen-
dència de Catalunya.
  ¿Què ha passat en aquest terç 
de segle perquè l’independentis-
me, tradicionalment testimoni-
al, hagi ocupat l’espai central del 
catalanisme? Emergeixen sens 
dubte factors conjunturals –el 

malestar per les retallades soci-
als, la desafecció general envers 
la política que aquí el nacionalis-
me, hàbilment, ha sabut identifi-
car amb Espanya...–, però altres 
són d’ordre estructural: la gradu-
al dilució del fet diferencial cata-
là en el desenvolupament consti-
tucional; les pulsions recentralit-
zadores que no han parat des de 
la fallida LOAPA; la sentència del 
Tribunal Constitucional, cop mo-
ral per als federalistes i esperó 
per al sobiranisme; el greu dèficit 
fiscal que Catalunya arrossega 
històricament; els incompli-
ments i l’arrogància dels governs 
del PSOE i el PP...
 Els que sempre van fantasiejar 
amb la independència creuen fac-
tible, per primera vegada, la seva 
utopia; i els que somiaven amb 

Noms propis

M. Dolores de Cospedal
Secretària general del PP

n

La número dos del partit del Govern 
està veient contestada la seva auto-
ritat pels seus propis coreligionaris. 
Presidents autonòmics com Espe-
ranza Aguirre i José Antonio Mona-
go prenen iniciatives que qüestio-
nen el seu paper. 3Pàg.  27

Joan Coll
Responsable de Nuance

n

El cap de vendes de la multinacio-
nal nord-americana a Espanya i 
Portugal simbolitza l’encert i la sen-
sibilitat d’incorporar la llengua ca-
talana a la tecnologia que permet 
les ordres de veu per a aparells de 
tota mena. 3Pàg. 34

Felip Puig
Conseller d’Interior

=
Malgrat la controvèrsia suscitada 
per la creació de les patrulles veï-
nals en diversos municipis catalans 
que han estat víctimes de robatoris, 
Puig donarà carta legal a aquesta 
reedició postmoderna dels antics 
sometents.  3Pàg. 36 

n
Sebastian Coe
President de Londres 2012

La capital britànica va tancar ahir 
un estiu inoblidable amb una mul-
titudinària desfilada pel centre ur-
bà en la qual esportistes del Regne 
Unit van celebrar l’èxit de l’organit-
zació dels Jocs Olímpics i els Para-
límpics.  3Pàg. 56 

n
Juan Antonio Bayona
Cineasta

L’excel·lent acollida de Lo imposible 
al Festival de Toronto presagia una 
bona acceptació comercial de la no-
va pel·lícula del director barceloní, 
que recrea el drama del tsunami 
que  va arrasar el Sud-est Asiàtic el 
2004. 3Pàg. 60
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Justícia veloç
decent. Sóc conscient que com més 
voluminós és el delicte més costa 
instruir la causa. Si la confessió és 
clara i els fets són els que són (tan 
senzills: no pagar perquè no pots 
comprar coses imprescindibles), tot 
és molt més fàcil. Optem pel que és 
fàcil, doncs.
 No defenso una acció contra la 
llei, sinó que m’agradaria que les 
proporcions fossin respectades. Que 
el fiscal del cas hagi dit que «hi ha-
via ànim de lucre» supera totes les 
expectatives. ¿Que Marian hi va gua-
nyar amb el furt? Per descomptat. 
El profit que en va treure va ser evi-
tar, durant unes hores, la desgràcia 
anunciada. Amb tants expedients 
plens de pols damunt de la taula, 
que bé que la justícia hagi estat aquí 
tan veloç. H

N
o és estrany que ens in-
dignem davant de casos 
com el de Marian Fer-
nández, la dona que va 
robar (furtar, per ser 

exactes) 241 euros en productes de 
menjar i primera necessitat en un 
supermercat DIA. Els fets van passar 
un dilluns, dimecres la van jutjar i  
divendres es va fer pública la sentèn-
cia. L’estupefacció, la irritació, com 
en vulguem dir, es deu, més enllà de 
les consideracions legals, a la celeri-
tat del procés. Davant de casos tan 
flagrants i escandalosos com els que 
tenim tots al cap, davant d’infracci-
ons reiterades, profundes, pecami-
noses i consentides del Codi Penal, 
que una dona en la situació dramàti-
ca de Marian rebi el càstig així, amb 
tanta rapidesa, és, com a mínim, in-

Dues
mirades
JOSEP MARIA

Fonalleras EMMA

Riverola

L’embolic de Rajoy
Monago : «Catalunya paga, Extrema-
dura demana». La crisi no ha fet altra 
cosa que enredar el greuge. I tant el 
Govern d’Artur Mas com el de Rajoy 
han tractat de dissimular la seva in-
competència i la seva impotència al 
crit de pàtria. I ara els carrers criden 
pàtria i exigeixen solucions.
 Rajoy va voler conquistar tant 
sí com no el poder –«que s’enfonsi 
Espanya, que ja l’aixecarem nosal-
tres», va dir Montoro– i ara, lligats 
de mans i peus, no toca més remei 
que enfrontar-se a l’embolic. Obli-
gat per avançar. Imprescindible per 
poder respirar. Això és governar. I 
no incomplir totes les promeses i 
fugir de tots els problemes. La rea-
litat, per molt enredada que sigui, 
no pot ser negada; i encara menys, 
maltractada. H

A
ra el que no toca és l’em-
bolic, va respondre Mari-
ano Rajoy en l’entrevista 
de TVE quan se li va pre-
guntar pel pacte fiscal i 

l’auge de l’independentisme a 
Catalunya. Però ahir els carrers de 
Barcelona van esclatar i van clamar 
que sí, que ara toca enfrontar-se a 
aquest embolic. Un enrenou que el 
PP va fomentar quan va apostar per 
la confrontació contra Catalunya 
com a estratègia per aconseguir el 
Govern perdut. El va ajudar un Tri-
bunal Constitucional desvirtuat 
que, també a instàncies del partit de 
Rajoy, va trair la voluntat dels cata-
lans. Molts s’han sumat a l’embolic. 
Des d’Alfonso Guerra i el seu «hem 
passat el ribot a l’Estatut», fins al re-
cent i neci exabrupte del president 

Noms propis

Pedro Acebedo
Alcalde de Los Yébenes

n

Aquest regidor del PP haurà de com-
parèixer davant la justícia per in-
tentar aclarir alguns punts foscos 
de la polèmica difusió del vídeo erò-
tic de la regidora d’aquest poble to-
ledà Olvido Hormigos. Un assump-
te lleig.  3Pàg. 27 

Andy Murray
Tennista

n

L’esportista escocès va guanyar 
l’Open dels Estats Units en un par-
tit memorable ahir a la matinada. 
Murray va admetre que la seva và-
lua professional la deu al fet de ser 
tennista en la mateixa època que 
Nadal, Federer i Djokovic.  3Pàg. 58 

José Manuel Blecua
President de Fundéu-BBVA

n

La fundació ha impulsat un dels 
dos llibres que s’han publicat re-
centment per cobrir una necessi-
tat: la de tenir un full de ruta per 
saber com s’ha d’escriure en els ca-
da dia més estesos i influents mit-
jans on line.   3Pàg. 60 i 61 

n
Pablo Berger
Cineasta

El director de cine surt amb bons 
pronòstics per a la cita dels Oscars 
amb la seva pel·lícula Blancanieves, 
muda i en blanc i negre i situada als 
antípodes de la factoria Disney. Ja  
se li anuncia una bona acollida a 
Sant Sebastià.   3Pàg. 64 

n
Ana Pastor
Periodista

La prestigiosa cadena d’informació 
contínua CNN ha fitxat la comuni-
cadora per fer entrevistes, un gène-
re en què va demostrar qualitat i 
empenta a Los desayunos de TVE fins 
que el PP va decidir destituir-la sen-
se arguments.  3Pàg. 77 
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Editorial

¿I ara què?
de la població ja ha fet aquell salt  
–i com a mostra, el gran nom-
bre de banderes estelades als bal-
cons que mai abans hi havien llu-
ït– i, sobretot, perquè hi ha un 
gran caldo de cultiu previ no es-
trictament econòmic que facili-
ta aquest distanciament emocio-
nal dels catalans amb la idea d’Es-
panya: el desdeny, quan no obert 
menyspreu, dels que saben que 
criticar agrament Catalunya, pre-
sentar-la fal·laçment com a insoli-
dària, no tan sols surt gratis sinó 
que reporta rèdits electorals o co-
mercials.

Intel·ligència i lucidesa
Durant els anys de la transició, 
alguns analistes sostenien que el 
poder central espanyol veia més 
factible –i temia més– la hipotè-

«L
a nítida percep-
ció que el poder 
central no trac-
ta de forma justa 
Catalunya està in-

troduint en molts ciutadans tem-
perats d’aquest país la temptació 
de voler trencar el vincle amb Es-
panya». Aquesta apreciació, con-
tinguda en l’editorial d’EL PERIÓ-
DICO de l’endemà a la gran mani-
festació del 10 de juliol del 2010 
en protesta per la retallada de l’Es-
tatut per part del Tribunal Consti-
tucional, ha quedat corroborada 
i augmentada dos anys després. 
La desfilada, ahir a Barcelona, de 
centenars de milers de persones 
darrere d’una pancarta amb el le-
ma Catalunya, nou Estat d’Europa 
és una expressió espectacular de 
l’increment d’una desafecció que 
estudis demoscòpics com el que 

aquest diari va publicar ahir ava-
len inapel·lablement.
 Hi ha coincidència entre soci-
òlegs i politòlegs que la crisi eco-
nòmica i el seu corol·lari de difi-
cultats per a moltes famílies han 
accentuat a Catalunya el profund 
ressentiment envers una Admi-
nistració central que, sigui del 
color polític que sigui, regateja 
o nega a aquest racó de la Penín-
sula un finançament just en rela-
ció amb l’esforç que aquí es porta 
a terme i la riquesa que aquí es ge-
nera. És així, doncs, que el greu-
ge fiscal ha augmentat exponen-
cialment la xifra d’independen-
tistes a Catalunya. Però d’això no 
se n’ha d’extreure que una (a part 
d’això improbable) ràpida recu-
peració econòmica reduiria el so-
biranisme als moderats nivells 
de fa uns anys. Perquè una part 

L’opinió del diari s’expressa solo en els editorials. Els 
articles exposen postures personals.

tica separació de Catalunya que 
la d’Euskadi. El diferent grau de 
sobiranisme dels respectius na-
cionalismes dominants i el ter-
rorisme actiu d’ETA van portar 
molts a prendre com un somni 
aquella possibilitat. Però avui en 
molts catalans, pactistes per na-
turalesa i tradició, hi nia cada ve-
gada més la creença que el més 
convenient és la ruptura amb Es-
panya. L’encaix de Catalunya en 
l’entramat polític i institucio-
nal espanyol és un assumpte his-
tòricament no resolt. I no ho es-
tarà mentre més enllà de l’Ebre 
no s’entengui que Catalunya vol 
sentir-se respectada en la ma-
teixa mesura que aspira –o, al-
menys, ha aspirat fins ara– a par-
ticipar de veritat en el pilotatge 
d’Espanya. Sense privilegis, pe-
rò sense injustícies ni greuges.  

 Aquest ha de ser el marc dels 
passos que ara han de fer Artur 
Mas i Mariano Rajoy, que en tot 
just nou dies s’entrevistaran a la 
Moncloa amb el pacte fiscal com 
a assumpte capital. La barroera al-
lusió del president del Govern al 
malestar que va desembocar en 
la marxa d’ahir –un «embolic», va 
dir– no és el millor presagi, i el pit-
jor seria que intentés rebaixar la 
tensió per la via de la inacció i el si-
lenci, tan habituals en ell. D’altra 
banda, Mas ha de gestionar ade-
quadament l’èxit de la manifesta-
ció d’ahir, sense animar, per inte-
ressos electorals, vanes expecta-
tives que generin més frustració. 
La situació oberta per aquest On-
ze de Setembre és un repte que re-
quereix la màxima intel·ligència 
i lucidesa, tant a Barcelona com a 
Madrid, per trobar una sortida en 
la direcció correcta. En cas contra-
ri, el desafiament que plantejarà 
l’ebullició de l’independentisme 
serà més dolorós. I de final molt 
més incert.
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Mas: «Tot
és possible»

RESPOSTA POLÍTICA A LA HISTÒRICA MOBILITZACIÓ

El Govern central 
treu ferro a la Diada 
i atribueix l’èxit de la 
manifestació a la crisi

El president assumeix el repte de la independència

ARTICLES DE  Carles Pastor, Marçal Sintes i Xavier Arbós TEMA DEL DIA 3 Pàgines 2 a 7, 9 i editorial

El PSOE gira
i Rubalcaba reclama 
un nou pacte
de finançament 

El laberint 
polític cap 
a l’Estat propi

Guindos
avisa que 
perilla el 
pagament de 
prestacions

ATUR I PENSIONS

PANORAMA 3Pàgines 20 i 21

EUA blinda 
ambaixades 
després 
de l’assalt 
mortal a Líbia
3Onada d’indignació 
musulmana per un 
vídeo nord-americà 
que es mofa de l’islam
PANORAMA 3Pàgines 14 i 15

El president de
la Generalitat, durant la 
seva compareixença
d’ahir al Palau.

INFORME  

ALBERT BERTRAN

L’ambaixador, abans de morir.



¿On eres?
avis i fills i néts, i dones endiumen-
jades i esbojarrats disfressats de Ca-
pità Catalunya, i discretes parelles, 
i grups engrescats, i jovent que 
s’adonaven (i ho certifiquen) que 
eren els protagonistes de la histò-
ria. Tot això ho hem percebut amb 
intensitat l’endemà. I potser més 
d’un ha tingut aquells calfreds me-
morables que provenen del record 
(immediat, en aquest cas) i no pas 
de la pròpia efervescència del dia. 
Ahir molts explicaven les seves 
aventures i, entre tots els relats, es 
confegia un discurs nítid i optimis-
ta. Com l’endemà d’haver guanyat 
una Champions. A diferència del 
futbol, que és recurrent i monòton, 
el que està per veure és on jugarem, 
i en quina competició, els propers 
anys. H

E
l 12 de setembre es va 
viure de manera similar 
a com es viu l’endemà 
d’un partit de futbol. Tot 
i haver-lo vist, tot i haver 

gaudit de les jugades i dels gols, 
tens la necessitat que algú t’ho ex-
pliqui, que algú refermi, amb la se-
va crònica, allò que els ulls ja havi-
en observat, tot allò que la pell t’ha-
via fet sentir. Aquesta vegada, molta 
gent ha viscut el mateix amb la ma-
nifestació de la Diada. Han penjat, 
enviat i compartit fotos que han 
deixat constància de la seva presèn-
cia – uns entre milers – en un acte 
que servirà, d’aquí uns anys, per re-
fer aquella pregunta que l’assassi-
nat de Kennedy va convertir en icò-
nica: ¿on eres tu, què feies, aquell 
11 de setembre del 2012? Hem vist 

Dues
mirades
JOSEP MARIA

Fonalleras EMMA

Riverola

Espanya ‘ni-ni’
catiu que no ha sabut crear interès 
pel més bàsic: saber. I seguint pels 
mitjans de comunicació, embran-
cats en l’exaltació de la neciesa en 
horaris de màxima audiència. To-
nes de carn jove (i no tan jove) que 
fa ostentació de la seva ignorància. 
No hi ha models d’èxit més enllà de 
l’espectacle i l’esport. A les panta-
lles no apareixen els joves Bill Ga-
tes, ni filòsofs, ni físics, ni ningú ca-
paç de discutir més enllà dels tòpics 
i les vísceres.
 Estem deixant en la inòpia mi-
lers de joves. No sabem orientar-
los. Bàsicament, perquè tampoc sa-
bem cap on anem. Sense projectes 
sòlids d’innovació, sense propostes 
de model productiu ni alternatives 
econòmiques, som el país ni-ni. Ni 
pensa, ni avança. H

E
spanya ja és el país euro-
peu amb un nombre més 
alt de ni-ni. Un de cada 
quatre joves d’entre 15 i 
29 anys ni treballa ni es-

tudia. ¿Què ens ha portat fins aquí? 
El boom del totxo va fomentar la fu-
gida de les aules dels que volien 
guanyar diners immediatament. 
Ara, el seu futur corre la mateixa 
sort que aquests fantasmagòrics so-
lars a mig construir que omplen el 
país. No serveixen per a res i ningú 
sembla disposat a invertir-hi per 
acabar l’obra. Els diners van ser l’es-
quer que els va fer saltar dels pupi-
tres, però la temptació no hauria es-
tat tan forta si entre tots no ens ha-
guéssim dedicat a desprestigiar el 
coneixement.
 Començant per un sistema edu-

Estabilitat a Holanda

E
ls resultats electorals 
d’ahir a Holanda mos-
tren un rebuig de la 
majoria dels electors a 
les tesis radicals anti-

europeistes i donen una mica 
d’oxigen a Brussel·les i al país ma-
teix. Això no vol dir que els holan-
desos es pensin doblegar a les 
eventuals necessitats de la UE, 
atès que han augmentat la seva 
confiança electoral en el primer 
ministre, el liberal Mark Rutte, 
que pot tornar a repetir i al qual 
consideren capaç de defensar els 
seus interessos a la capital d’Euro-
pa. Holanda ha tingut una tradi-
ció de mirar cap al nord, i això vol 
dir ara apostar només per l’auste-
ritat. Però la decisió de les urnes 
de donar un fort impuls als labo-
ristes de Diederick Samson, que 
es reclama del club de François 

Hollande, manifesta una evolu-
ció cap a fórmules de creixement 
per combatre la crisi econòmica 
en lloc de l’estricta austeritat o 
d’opcions radicals populistes de-
cidides en anteriors consultes.
 Els resultats donen l’oportuni-
tat a Rutte i Samson de formar, 
malgrat les seves diferències, un 
Govern estable que podria final-
ment aplicar una política d’ajus-
tos que, tal com es va presentar la 
primavera passada, va provocar 
la caiguda de l’Executiu. El país 
fundador de la UE, que va dir no a 
la Constitució Europea (2005) i va 
assistir a l’assassinat de Pim For-
tuyn (2002), abandona la ultra-
dreta i els preceptes més antieuro-
peus, dos fets que han d’alegrar 
Brussel·les i tota la Unió. Ara bé, si 
es forma, l’anomenada coalició 
violeta seguirà sent holandesa. 

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen posicions personals.

Mas es posa al davant minis. Així, tant va encoratjar 
amb un «no estem lluny d’Ítaca» 
com va refredar amb un «res no es 
farà de la nit al dia perquè Espa-
nya no ens ho posarà fàcil». Mas 
parlarà dijous que ve a la Moncloa 
amb Mariano Rajoy sobre el pacte 
fiscal, amb el suport del Parla-
ment i del clam de centenars de 
milers de catalans que es van pro-
nunciar a favor de la ruptura amb 
Espanya. Cap dels dos polítics ha 
de menysprear aquests fets. Com 
tampoc ignorar que també hi ha 
molts milers de catalans que pre-
fereixen seguir convivint dins 
d’Espanya amb les mateixes o dife-
rents fórmules de relació amb l’Es-
tat. O que el sentiment dels altres 
espanyols envers Catalunya no és 
només el que reflecteixen certs ba-
rons i ministres del PP i alguns mit-
jans mesetaris. Ni tampoc oblidar 
que les seves respectives forces 
han pactat en dates molt recents 
doloroses retallades socials, tant a 
Madrid com a Barcelona.

N
omés una vegada co-
neguda la magnitud i 
la transcendència 
d’una de les manifes-
tacions més multitu-

dinàries de Catalunya --i d’Espa-
nya--, Artur Mas va anunciar ahir 
que està disposat a encapçalar el 
moviment i els objectius dels or-
ganitzadors de la marxa Catalunya, 
nou Estat d’Europa. Si abans de l’ini-
ci de la concentració va mesurar 
les seves declaracions i va optar 
per no anar-hi, perquè era «el pre-
sident de tots els catalans», en la 
seva compareixença posterior al 
palau de la Generalitat es va mos-
trar plenament disposat a agafar 
el timó de la nau sobiranista, amb 
un nombre de passatgers que van 
superar totes les previsions aquest 
últim Onze de Setembre.

 Les paraules de Mas denoten un 
inequívoc salt qualitatiu en el dis-
curs del president de la Generali-
tat, que fins ahir havia mantingut 
una cauta distància amb les postu-
res més radicals de CDC. Fins ara, 
el Govern, amb el suport àmplia-
ment majoritari del Parlament, 
havia fixat el pacte fiscal com un 
dels seus objectius prioritaris im-
mediats. Des d’ahir, l’acord que 
busca amb el Govern central per 
millorar el finançament autonò-
mic és només la primera estació 
per al camí cap a la secessió, per-
què la hisenda pròpia, segons va 
precisar, és una de «les estructures 
d’Estat» que necessita Catalunya 
en la seva «transició nacional».
 El president va tornar a recór-
rer a la tradicional ambigüitat cal-
culada de CiU a l’hora de fixar ter-

Noms propis

Abdul-Rahim al-Kib
Primer ministre libi

n

Les autoritats de la nova Líbia no 
s’esforcen per fer que el país doni 
davant el món una imatge d’estabi-
litat. Ahir no van poder garantir la 
seguretat del consolat dels EUA a 
Bengasi en un atac en què va morir 
l’ambaixador.  3Pàg. 14 i 15 

Luis de Guindos
Ministre d’Economia

n

El titular econòmic no compleix 
amb l’objectiu de tranquil·litzar 
la població. A unes polítiques que 
no aconsegueixen remuntar el vol 
de l’economia ara el ministre afe-
geix alarmisme sobre el futur de les 
prestacions socials.   3Pàg. 20 

Tim Cook
Conseller delegat d’Apple

n

El substitut de Steve Jobs al capda-
vant de la companyia de la poma 
encarna la continuïtat de l’aposta 
per la innovació. L’iPhone 5 arriba 
amb un disseny renovat que el fa 
més lleuger i fi, però amb una pan-
talla més gran.  3Pàg. 22 

n
José Antonio Busto
President de Fesbal

La creixent importància de la feina 
de la Federació Espanyola de Bancs 
d’Aliments en la crisi ha estat reco-
neguda amb el Príncep d’Astúries 
de la concòrdia. Més d’1,3 milions 
de persones s’alimenten gràcies a 
Fesbal.  3Pàg. 30 

n
Daniel Martínez
Associació d’Empreses de Teatre

Barcelona s’ha convertit en una ca-
pital teatral. Gràcies a les encerta-
des gestions empresarials, la tem-
porada passada es va saldar amb 
gairebé 2,9 milions d’espectadors, 
el 8% més que l’anterior i el 50% 
més que fa una dècada.  3Pàg. 46 

DIJOUS
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AVUI
La reina
d’Àfrica
Dissabte, per només 2,95 z Diumenge, per només 2,95 z

Idees+teletodo
Norah Jones
arriba a l’Auditori

Caps de 
setmana
de 
pel·lícula

CINE CLÀSSIC REMASTERITZAT CINE ACTUAL PREMIAT

El laberinto 
del fauno

REUTERS / MOHAMED AL -SAYAGHI

Rosell: «En una Catalunya independent el Barça seguiria a la Lliga»

Mas defensa a Madrid la 
consulta independentista

PRESIDENTS AUTONÒMICS CARREGUEN CONTRA EL CAP DEL GOVERN CATALÀ

El president no detalla 
quan i com seria el 
referèndum secessionista 

PANORAMA
3Pàgines 16 a 19

El líder de CiU explica les 
causes de la «fatiga mútua» 
i defensa un Estat propi

Diumenge, l’àlbum 
de fotos de
la manifestació

La ira 
musulmana 
s’estén 
pel Pròxim 
Orient 
3Quatre morts en
l’assalt de l’Ambaixada 
dels EUA al Iemen

VÍDEO CONTRA MAHOMA

TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 5 i editorial

PRIMERA FILA
3Pàg. 46 i 47

COSES DE LA VIDA 3Pàgina 34

ACORD PER AL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL

Trias i Martí tanquen el primer 
pacte ‘sociovergent’ a BCN

COSES DE LA VIDA 3Pàgines 28 i 29

DESPLEGAMENT D’APARELLS A GIRONA CONTRA LA MORT SOBTADA

Salvar la vida al poble 
gràcies a un desfibril·lador

Assalt de l’ambaixada 
dels EUA a Sanà.
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Via a la consulta

OPINIÓ REPORTATGE

RICARD CUGAT

LA CADENA INDEPENDENTISTA MARCA LA DIADA 

L’ANC realitza un gran desplegament 
al territori per forçar la votació el 2014

Mas reitera el compromís amb el referèndum, 
però reclama fer el procés «amb seny»

TEMA DEL DIA
3Pàgines 2 a 8 i editorial

La nació i els seus símbols 
necessaris PER A. GUTIÉRREZ-RUBÍ

La voluntat de vèncer i 
de convèncer PER TONI AIRA

Els efectes de la Via Bàltica
PER PILAR CASANOVA

Assaig de la cadena humana al mercat de la Llibertat de Gràcia, ahir.

MOBILITAT

Talls de trànsit 
per la cadena

JOCS D’HIVERN DEL 2022 

COSES DE LA VIDA 3Pàgines 36 i 37

3L’alcalde obté el suport de la 
Generalitat i té dos mesos per 
tancar un acord municipal 

Trias buscarà 
el pacte per 
presentar la 
candidatura 
olímpica

«Hi haurà 
un estil 
nou però 
no canvis 
profunds»

PIETRO PAROLIN 
SECRETARI D’ESTAT VATICÀ

COSES DE LA VIDA 
3Pàgines 30 i 31

CORRUPCIÓ A ANDALUSIA

PANORAMA 3Pàgines 18 i 19

3Alaya sosté que els 
dos expresidents tenen 
responsabilitat en la trama

La jutge dels 
ERO demana 
la imputació 
de Griñán
i Chaves



Barcelona i els Jocs d’hivern del 2022

L’
equip de govern municipal de 
Jordi Hereu va començar a dis-
senyar un projecte de candida-
tura de Barcelona com a seu 
dels Jocs Olímpics d’Hivern del 

2022. Fins i tot sent molt difícil que la matei-
xa ciutat que ha albergat els Jocs d’estiu acu-
lli després els d’hivern –de fet, mai ha pas-
sat–, la memòria del 1992 va animar el pro-
jecte. Xavier Trias, l’actual alcalde, manté 
viva aquesta idea. Si fins ara no havia estat 
gaire publicitada era per cortesia envers 

Madrid, que optava als Jocs d’estiu del 2020. 
Si la capital d’Espanya hagués estat designa-
da, Barcelona hauria desat el seu projecte al 
calaix.
 Després de la decisió del COI, Trias se sent 
amb les mans lliures per posar Barcelona en 
la carrera per a la convocatòria dels Jocs d’hi-
vern, que tanca el termini de presentació al  
novembre. Serà tasca de l’ajuntament pren-
dre la decisió definitiva i adequar la seva pro-
posta a la informació de què es disposa en 
aquests moments, especialment la que es 

desprèn dels esdeveniments i les decisions 
de Buenos Aires. En un gest de coherència 
amb el nou clima en les relacions entre 
Catalunya i Madrid, Francesc Homs, porta-
veu del Govern, no es va voler pronunciar 
ahir sobre el fracàs de la candidatura olímpi-
ca madrilenya, ni sobre la barcelonina. Tot i 
que va deixar clar que, com és lògic, la Gene-
ralitat recolzarà la decisió que prengui la 
ciutat, no va voler donar pàbul a interpreta-
cions errònies i va optar pel que ell mateix va 
considerar un silenci elegant.

L’
atmosfera dels últims dies no  
deixa cap mena de dubte sobre 
l’èxit que suposarà la mobilitza-
ció ciutadana convocada per a 
aquesta tarda pel nacionalisme 

català. Igual que l’any passat amb la fenome-
nal manifestació de Barcelona, avui la Diada 
tampoc tindrà com a epicentre els actes ins-
titucionals de la Ciutadella, sinó els carrers 
i les carreteres del país. La cadena humana 
que recorrerà Catalunya de nord a sud signi-
ficarà una nova demostració de força dels so-
biranistes, una iniciativa plenament legíti-
ma i a la qual milers de voluntaris han dedi-
cat mesos i mesos de feina per preparar-la. I 
encara que els promotors han passat a utilit-
zar la versió curta del lema de la convocatò-
ria –la Via Catalana cap a la Independència 
ha quedat només en Via Catalana–, ningú 
mitjanament informat podrà adduir que no 
és conscient que al participar en aquesta ca-
dena ajuda a enfortir l’independentisme, 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
Els articles exposen posicions personals.

La Diada, sota el signe de la Via Catalana
que és un objectiu molt diferent del dret a 
decidir, molt més àmpliament compartit.
  Però fins i tot sabent això, molts catalans 
no decantats obertament per la secessió acu-
diran a la cadena humana perquè també es-
tan farts del mal tracte i el greuge compara-
tiu de què és objecte Catalunya per part del 
poder central. I per si amb això no n’hi ha-
gués prou, l’entorn mediàtic públic català 
ha contribuït a la mobilització d’avui pre-
sentant-la com si es tractés d’un indiscutible 
objectiu unitari. Tancant el cercle, l’actitud 

prepotent i despectiva dels sectors espa-
nyols més reaccionaris ha contribuït a su-
mar adhesions a la cadena humana entre els 
catalans.
 La jornada es desenvoluparà de forma fes-
tiva –no pot ser d’una altra forma– i en molts 
casos amb la participació de famílies sence-
res. La bona logística que cal esperar dels or-
ganitzadors i la col·laboració de les empre-
ses que gestionen infraestructures ha de fer 
compatible l’èxit de la mobilització i la ga-
rantia de mobilitat en el trànsit. En qualse-
vol cas, Catalunya ha de traslladar avui al 
món una nova demostració que és un poble 
apassionat i orgullós de la seva identitat, pe-
rò responsable. I que sap que després de la 
rauxa ve el seny. És a dir, que demà el pano-
rama continuarà sent el mateix que avui i 
que correspondrà a la política resoldre una 
equació que molt difícilment sembla tenir 
solució però a la qual se li ha de trobar una 
sortida.

La cadena humana d’avui, 
obertament independentista, 
ha de donar al món una imatge 
responsable de Catalunya

Editorials

DIMECRES
10 11 DE SETEMBRE DEL 2013

Animus iocandi Ferreres

França ha enfilat el camí de les Na-
cions Unides, i amb això ha suavit-
zat la seva posició inicial de suport 
a una acció militar contra Síria. Ai-
xí, presenta un projecte de resolu-
ció perquè Damasc pugui posar el 
seu arsenal químic sota el control 
internacional.  3Pàg. 14 

François
Hollande
President
de França

Noms propis

EEEE

La seva marxa precipitada ja va 
comportar una anomalia. La peti-
ció de la jutge Alaya d’imputar 
Griñán i Manuel Chaves per la seva 
suposada relació amb la trama dels 
ERO fraudulents sembla confirmar 
les sospites abocades arran de la se-
va dimissió. 3Pàg. 18

José Antonio
Griñán
Expresident
d’Andalusia

EEEE

El magistrat encarregat de la tragè-
dia ferroviària de Santiago no es 
conforma amb la tesi del maquinis-
ta com a únic presumpte culpable.  
Vol arribar al fons de la qüestió, i 
per això mateix imputarà tres pre-
sidents d’Adif. 3Pàg. 33

Luis
Aláez
Jutge 

EEEE

L’any esportiu del mallorquí és dels 
que fan època. Ningú hauria apos-
tat mai per una recuperació tan ver-
tiginosa de la seva lesió de genoll. 
És el número dos del món, i amb se-
rioses opcions de tornar a ocupar el 
primer lloc. 3Pàg. 56

Rafael
Nadal
Tennista
 

EEEE

L’ERO que ha obligat a endarrerir 
l’inici de la temporada, la vacant no 
coberta del director general i la pro-
bable marxa del responsable de la 
programació artística reflecteixen 
una deficient gestió del gran teatre 
líric barceloní. 3Pàg. 66

Joaquim
Molins
Pres. del Patronat 
del Liceu

EEEE
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DIJOUS
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Animus iocandi Ferreres

Vergonya i preguntes sense respos-
ta. En la primera cita del Congrés 
després de les vacances, i amb l’he-
micicle aparentment a punt, una 
via d’aigua a la teulada rehabilitada 
va aturar les sessions i va privar dels 
seus escons alguns representants. 
Mal inici i mala imatge.  3Pàg. 26

Jesús
Posada
President
del Congrés

Noms propis

EEEE

El poder unificador de Brussel·les 
beneficiarà els consumidors –i els 
espanyols, molt– gràcies a la seva 
decisió d’acabar de forma gradual 
amb el roaming. La Comissió ambi-
ciona crear un autèntic mercat únic 
de les telecomunicacions a tota la 
Unió Europea. 3Pàg. 28

Neelie
Kroes
Vicepresidenta
de la Comissió

EEEE

La investigació espanyola tornar a 
mostrar la seva capacitat fins i tot 
amb les retallades. Per primera ve-
gada els científics del Centre Naci-
onal d’Investigacions Oncològiques 
han pogut cultivar cèl·lules mare en 
ratolins adults.  3Pàg. 36

Manuel
Serrano
Científic
 

EEEE

La transformació dels vells porxos de 
la Boqueria en una zona de degusta-
ció i cultura gastronòmica acabarà 
amb la vergonyosa degradació de la 
zona, que registra una prostitució al 
carrer que entelava el prestigi del 
mercat.  3Pàg. 39

Salvador
Capdevila
President de
la Boqueria

EEEE

Autora d’èxit, Navarro publica la 
novel·la Dispara, jo ja sóc mort, amb 
grans expectatives. L’obra no pre-
tén ser històrica ni política, sinó 
que narra la vida d’una família ju-
eva i una altra d’àrab amb marge de 
llibertat limitat. 3Pàg. 59

Julia
Navarro
Escriptora
 

EEEE

L
a cadena humana que es va esten-
dre ahir de punta a punta de 
Catalunya va resultar tan exitosa 
com pretenien els seus organitza-
dors i temien els seus detractors: 

va ser una massiva, pacífica i molt ben orga-
nitzada demostració de força del sobiranis-
me, que per segon any consecutiu va acapa-
rar el protagonisme de la Diada Nacional. 
Com ja es va percebre en el moment de la se-
va convocatòria, les adhesions a la Via Cata-
lana han sobrepassat els estrictes límits de 
l’independentisme polític, de forma que 
molts ciutadans temperats han anteposat 
una necessitat emocional d’expressar al car-
rer el seu profund descontentament per la 
situació de Catalunya a una anàlisi més as-
sossegada i freda sobre les incerteses i riscos 
que comportaria una ruptura unilateral 
amb Espanya mentre el Govern central es 
mantingui en l’oposició més absoluta. El 
creixement de la base sociològica de l’inde-
pendentisme, en tot cas, és indiscutible: ho 
van indicar molt clarament les autonòmi-
ques del 2012 --després del gir programàtic 
de CiU-- i ho han ratificat tots els estudis de-
moscòpics posteriors.

ELS PARTIDARIS de la secessió han 
augmentat l’últim any a Catalunya, i aques-
ta és la dada fonamental a la qual han d’aten-
dre els responsables polítics catalans i espa-
nyols. I encara més una altra: si en algun mo-
ment el procés sobiranista el va impulsar 
algun partit, avui són els ciutadans els que 
el protagonitzen, a l’organitzar-se en plata-
formes de nova formació. El ritme i el tempo 
ja no els marquen les forces polítiques –al-
menys, no de forma monopolística–, sinó 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
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Una cívica exhibició de fermesa
que es defineixen a partir de com actua una 
força social emergent.
 Aquesta és la grandesa i al mateix temps 
el desafiament del tsunami polític que viu 
Catalunya en els últims temps. Grandesa 
perquè torna protagonisme als ciutadans; 
desafiament, perquè els representants polí-
tics no poden –no ho han de fer– deixar de 
ser el canal que vehiculi el batec de la socie-
tat. Necessàriament, el procés iniciat en fa-
vor de l’exercici del dret a decidir ha d’estar 
pilotat des de les institucions, que han de 

 En qualsevol cas, Mas surt d’aquesta Dia-
da en millor disposició del que ho va fer des-
prés de la  del 2012, quan va anar a remolc 
dels esdeveniments però va creure que po-
dria beneficiar-se electoralment de l’eclosió 
del sobiranisme, per finalment patir un se-
ver correctiu. El president afronta ara el rep-
te de, conjugant responsabilitat i determi-
nació, complir la seva promesa de consultar 
els catalans sobre l’estatus polític del país. 
Consulta que ja concita un majoritari su-
port social, però que ha de disfrutar també 
de totes les garanties legals. És a dir, ha de ser 
fruit d’un pacte, explícit o si més no tàcit, 
amb l’Estat.

DES DE MADRID, la resposta a la for- 
midable mobilització d’ahir també ha de ser 
diferent de la de l’any passat. Mariano Rajoy 
no només no pot dir, com llavors, que a 
Catalunya hi ha «un embolic», sinó que tam-
poc pot tornar a aplicar la seva tradicional 
recepta d’esperar que amaini la tempesta. 
La perspectiva de l’any transcorregut indica 
que, en efecte, el Govern central va pensar 
que estava davant un suflé que el pas del 
temps desinflaria. Els moviments detectats 
en les últimes setmanes semblen indicar 
que, més enllà de les negatives de manual, 
els poders de l’Estat –els més lúcids, al-
menys– són conscients que insistir en el mai 
de la vida sense apuntar sortides als anhels de 
més llibertat de Catalunya només significa-
ria ajornar la resolució del problema, però 
al preu d’agreujar-lo. La frustració seria el 
pitjor per a un poble una part significativa 
del qual va projectar ahir al món una massi-
va reivindicació de la seva identitat. Amb ai-
re festiu, però amb cívica fermesa.

L’èxit de la Via Catalana    
reflecteix que l’independentisme 
no comparteix el calendari
de Mas per a la consulta

Editorial

Rajoy no pot repetir
l’estratègia de l’últim any
d’esperar que escampi, 
perquè el problema s’agreuja

fer-se ressò del sentiment popular però no 
poden quedar sobrepassades pel carrer. Un 
molt difícil equilibri que ahir va posar en 
evidència Carme Forcadell, cap visible del 
moviment cívic per la independència, al re-
clamar que la consulta se celebri al més avi-
at possible, el 2014. L’horitzó d’Artur Mas 
--eleccions plebiscitàries el 2016 si la consul-
ta no és possible abans-- no convenç el front 
independentista.
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NOU PAS CAP A LA UNIÓ BANCÀRIA

El BCE tutelarà 
la gran banca 
europea el 2014
3L’Eurocambra autoritza la supervisió 
a canvi d’un compromís de transparència

3El director Roland Emmerich torna 
a arrasar l’edifici a ‘Asalto al poder’

La Casa Blanca
crema un altre 
cop al cine

DANNY CAMINAL

La vila 
olímpica del 
2022 aniria a la 
Zona Franca

PRIMERA FILA 3Pàgines 44 i 45

Madrid es rendeix 
i no optarà als 
Jocs del 2024 

3Els tècnics proposen 
construir 450 vivendes 
a la Marina del Prat Vermell

COSES DE LA VIDA 3Pàgina 39

Diàleg i punt
LA RESPOSTA POLÍTICA A LA VIA CATALANA TEMA DEL DIA

3Pàgines 2 a 10 i 13

Rajoy prepara la seva oferta a Mas, que 
exclou plantejar la possibilitat d’una consulta 

CiU, ERC, PSC i ICV consideren prioritari 
buscar una fórmula que permeti exercir el vot
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Tornada
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 sense beques
Les ajudes a les famílies per al

 material escolar s’endarrereixen
COSES DE LA VIDA 3Pàgines 30 i 31

Els nens arriben a l’escola Cervantes de Barcelona, ahir.



La llei de transparència, sense consens

L
a llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern 
va ser aprovada ahir pel Congrés  
–just un any després que l’hi fos 
enviada pel Govern– amb els vots 

del PP, CiU i el PNB. Ara passa al Senat, i quan 
aquest la sancioni i sigui publicada al BOE 
entraran en vigor els articles que es referei-
xen al bon govern. Les administracions pú-
bliques, les institucions i les entitats priva-
des afectades tindran un any sencer de ca-
rència per preparar-se de cara als requisits 

que preveu la nova normativa. Ja es veu que 
la que s’havia de convertir en la llei estrella 
per a la regeneració de les pràctiques demo-
cràtiques del país no s’aplicarà de manera 
precipitada.
 Era una norma cridada a obtenir tot el 
consens de la Cambra, però el cas Bárcenas ho 
ha impedit. La reacció del Partit Popular –i 
del Govern– davant dels requeriments d’ex-
plicacions sobre el seu finançament ha tren-
cat el clima de col·laboració que havia presi-
dit la primera etapa del tràmit parlamenta-

ri. D’aquesta manera, un dels grans dèficits 
de la democràcia al nostre país, que és el fi-
nançament dels partits, ha impedit que el 
primer pas per facilitar que la informació ar-
ribi de forma més clara als ciutadans hagi 
culminat en l’èxit desitjat. És una llàstima, 
perquè el text, que en la redacció inicial ex-
cloïa de la transparència ni més ni menys 
que la Casa Reial, l’Església i els partits polì-
tics, va anar millorant al Congrés gràcies a 
les esmenes de l’oposició, acceptades per la 
majoria. 

L
a guerra de Síria ha donat un tomb 
diplomàtic impensable fa menys 
d’una setmana. El seu artífex ha es-
tat Vladímir Putin, que amb una 
gran habilitat ha tret de l’entre-

banc un Barack Obama que es disposava a 
perdre el vot al Congrés sobre un atac militar 
contra Baixar al-Assad, i de rebot tots aquells, 
com la Unió Europea, incòmodes i indecisos 
sobre què cal fer per frenar aquella guerra. 
Ara, gràcies a la intervenció del president 
rus, el sàtrapa de Damasc ha reconegut que 
té armes químiques i diu que està disposat a 
entregar-les i a sumar-se a la convenció de 
l’ONU que en prohibeix la fabricació i l’ús. La 
intervenció de Putin ho és tot menys inno-
cent, perquè col·loca Obama en una posició 
subalterna. I en una carta que firma a la 
premsa dels Estats Units el president rus des-
munta peça a peça els arguments esgrimits 
per la Casa Blanca que justificaven la inter-
venció militar.

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen posicions personals.

El cop diplomàtic de Putin a Síria
 L’altre objectiu de Putin no només és sal-
var el seu protegit Assad i permetre-li com-
prar temps, sinó convertir-lo en una peça fo-
namental de qualsevol futura negociació. El 
primer efecte d’aquest canvi radical en l’es-
cenari polític és la gran activitat diplomàti-
ca que es desenvolupa al voltant de la confe-
rència que s’inicia avui a la ciutat de Gine-
bra, que fins fa pocs dies es considerava com 
una trobada inútil.
 L’exploració d’una via diplomàtica per 
acabar amb la guerra de Síria ha de ser ben-

vinguda. No obstant, les dificultats que plan-
teja aquesta ruta són enormes. Ho són per-
què resultarà molt difícil posar-se d’acord 
sobre les condicions, donades les grans dife-
rències que hi ha entre els Estats Units i Rús-
sia, per exemple, sobre l’autoria de l’atac 
amb armes químiques donat a conèixer fa 
unes setmanes.
 Els que veuen amb molta por aquest cop 
diplomàtic de Putin al qual els Estats Units 
s’han vist obligats a sumar-se són els rebels, 
tant els moderats com els radicals. Les seves 
posicions sobre el terreny avancen poc, i en 
alguns casos fins i tot retrocedeixen. La seva 
única esperança era el debilitament militar 
de les forces d’Assad amb els atacs que volia 
Obama. Però de moment això no passarà. I 
no només és això: les converses exploratòri-
es de Ginebra es desenvoluparan amb l’ab-
sència d’aquesta part del conflicte i sense 
que ningú parli d’un alto el foc mentre s’es-
tà discutint.

La proposta russa sobre
l’entrega d’armes químiques 
dóna temps a Assad, però
no deté la contesa

Editorials

DIVENDRES
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Animus iocandi Ferreres

Chaparro, el líder de la fracció ju-
venil del grupuscle Democracia Na-
cional, és un dels sis detinguts per 
l’assalt feixista al centre Blanquer-
na, la seu de la Generalitat a Madrid. 
La violència política únicament pot 
tenir com a resposta la fermesa de 
l’Estat democràtic. 3Pàg. 10

Pedro
Chaparro
Dirigent 
d’extrema dreta 

Noms propis

EEEE

Damm va aconseguir que es formés 
ahir un nou consell d’administra-
ció per reestructurar Pescanova, la 
firma conservera en què participa. 
La cervesera va subratllar el seu 
compromís amb els accionistes i la 
companyia per tirar endavant el 
projecte empresarial.  3Pàg. 26

Enric
Crous
Director general
de Damm

EEEE

El president del Govern balear va 
insistir ahir en la defensa del nou 
model lingüístic que vol implantar  
aquest mateix curs, i que enterra la 
immersió, malgrat el rebuig d’una 
gran part del món educatiu i de la 
justícia.                                    3Pàg. 31

José Ramón
Bauzá
President
de Balears

EEEE

Aconseguir 15 campionats del món 
és una gesta a l’abast de molt pocs 
esportistes. Si a més es fa sense te-
nir al darrere una marca oficial i ha-
vent de posar-hi diners, el mèrit en-
cara és molt més gran. Això de Laia 
Sanz és de chapeau. 3Pàg. 48  

Laia
Sanz
Pilot
de motos

EEEE

L’autor islandès ha obtingut el pre-
mi RBA de novel·la negra, el més 
ben dotat del món en el seu gènere, 
per El passatge de les ombres. Indrida-
son és un altre bon exponent de la 
bona literatura criminal dels països 
nòrdics 3Pàg.  56 

Arnaldur
Indridason
Escriptor

EEEE
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REVISTA
CUORE 1 €

LLIBRE ‘1714. EL SETGE
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SUPLEMENT
DIADA 1,95 €

AVUI
L’àlbum de la 
Via Catalana

Via feta

SETEMBRE DEL 2013  ·  1,95 z

Àlbum fotogràfi c

JOSÉ LUIS ROCA

PER NOMÉS

 1,95 z

El 15% més 
pobres

CINC ANYS DESPRÉS DE LEHMAN BROTHERS

OPINIÓ José Antonio BUENO ¡Ens va anar d’un pèl!   TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 4 i editorial

La recessió ens ha deixat 
més atur, més jubilats i menys 
crèdit per a empreses

Els experts detecten un 
reajustament d’expectatives 
i temor a un futur pitjor

3Suplement de 20 pàgines

3El mallorquí meravella amb el 
seu imparable assalt al número u

Nadal, a 
l’estratosfera

El Barça prova 
l’evolució de Tata

Rajoy li dirà a 
Mas per carta 
que no hi haurà 
un referèndum 
pactat
PANORAMA 
3Pàgines18 a 22

RESPOSTA IMMINENT

Els sinistres   
cauen en picat 
a les dues 
carreteres
de la mort
COSES DE LA VIDA 
3Pàgines 32 i 33, i editorial

A GIRONA I EL BAGES

Nadal, a 
Madrid, on ahir 
va arrasar a la 
Copa Davis.



DIRECTOR
ENRIC HERNÀNDEZ

CONSELL DE CENT 425-427
BARCELONA. TEL. 93.265.53.53

www.elperiodico.cat
www.grupozeta.es1,30 DIMECRES

10 DE SETEMBRE DEL 2014
i

PER A GENT COMPROMESA
10dc.

LLIBRE ‘9N 2014’ 
7,95 €

AP / SERGUEI GRITS

AFP / JUSTIN SULLIVAN

ELS PREPARATIUS DE LA DIADA

PANORAMA 3Pàgines 16 a 18

3La Generalitat dóna per
fet el suport d’Esquerra
als pressupostos del 2015

Junqueras 
anima a 
desobeir i 
xoca un altre 
cop amb CiU

Botella renuncia a ser  
candidata i deixa en mans 
de Rajoy la seva successió
PANORAMA 3Pàgina 19

L’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle
es dispara l’últim any
COSES DE LA VIDA 3Pàgina 28

Un rellotge per pagar
3Apple presenta l’iPhone 6 i el Watch, i s’apunta 
al pagament amb targeta PANORAMA 3Pàg. 20 i 21

Tim Cook, 
ahir, en la 

presentació 
de l’Apple 

Watch.

La ‘guerra’ amb Rússia 
frena el PIB europeu

CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DE LA CRISI D’UCRAÏNA TEMA DEL DIA
3Pàgines 2 a 5 i editorial

El conflicte  
restarà aquest
any 0,3 punts
de creixement
a l’eurozona

Espanya acusa 
la caiguda del 
turisme eslau i 
la baixada en la 
venda d’immobles

L’MH17 VA SER ABATUT PER PROJECTILS Els investigadors holandesos han conclòs que 
l’avió de Malaysia Airlines procedent d’Amsterdam que es va estavellar sobre territori ucraïnès el 17 de juliol passat va ser 
abatut per diversos projectils. Hi van morir 298 persones. En la imatge, un rebel prorús examina un tros del fusellatge, ahir. 

Sense joies 
a la Costa 
Daurada

REPORTATGE



Empenta a la formació professional catalana

L
a deficient relació entre l’ense-
nyament i la realitat laboral que 
ve immediatament després és un 
dels mals endèmics de la forma-
ció professional a Espanya. Du-

rant decennis, i a causa de l’espectacular 
auge dels estudis universitaris entre la clas-
se mitjana, la formació laboral va ser consi-
derada erròniament com una opció de se-
gona, però afortunadament aquesta per-
cepció social ha estat modificada en gran 
part. Tot i així, han persistit vells hàbits que 

han estat un llast per al creixement d’aques-
ta via d’ocupació. A posar fi –o almenys a in-
tentar-ho– a aquestes disfuncions obeeix el 
projecte de llei que ha aprovat la Generali-
tat, i que ve precedit del suport  del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
L’objectiu de la norma és tan simple com 
interrelacionar millor l’àmbit educatiu i el 
laboral, una cosa que resulta molt més im-
prescindible en un moment de canvi de 
model productiu com el que està vivint 
l’economia catalana. És, doncs, una mesu-

ra necessària, encara que no suficient, per-
què per tal que sigui verdaderament eficaç 
haurà de comportar una millora de la for-
mació del professorat i, sobretot, una reac-
tivació de l’economia que faciliti sortides 
laborals a molts dels nostres joves. No obs-
tant, és una bona base per canviar mentali-
tats, desterrar vicis i apostar pel futur. La 
lliçó d’Alemanya, que es nodreix de joves 
espanyols ben preparats laboralment aquí, 
hauria de ser suficient per apostar seriosa-
ment per la formació professional.

E
ls Estats Units i la Unió Europea 
han imposat diverses tandes de 
sancions a Rússia com a càstig per 
la seva annexió de Crimea i per la 
seva intervenció en el conflicte 

que a l’est d’Ucraïna enfronta l’Exèrcit de Kí-
ev i els separatistes russòfons. L’última tan-
da acordada per Brussel·les té una aplicació 
ajornada a l’espera de veure com es desenvo-
lupa l’alto el foc que va entrar en vigor diven-
dres passat. Aquest ajornament ha permès a 
molts països de la Unió Europea respirar 
més tranquils. Diversos eren reticents a im-
posar un altre càstig econòmic, i la línia di-
visòria creava blocs poc homogenis. Ni tan 
sols entre els països més pròxims a Ucraïna i 
amb un passat sotmès directament o indi-
rectament a l’extinta Unió Soviètica hi va 
haver unanimitat. Mentre Polònia i els paï-
sos bàltics van ser els més bel·ligerants a fa-
vor del càstig, altres, com la República Txeca 
i Eslovàquia, preferien menys duresa, posi-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen posicions personals.

El dilema de les sancions a Rússia
ció en què Alemanya els va secundar.
 Un dels motius de tants dubtes és l’efecte 
bumerang. No sempre els països penalitzats 
tenen armes per respondre, però Rússia sí, i 
ja les ha utilitzat prohibint l’entrada de de-
terminats productes agrícoles, mesura que 
afecta de ple l’agricultura espanyola i en 
particular el sector hortofructícola de 
Lleida. El primer ministre, Dmitri Med-
védev, ha amenaçat amb una altra mesura 
que, si s’executa, crearia una enorme dis-
rupció en el trànsit aeri internacional, ja 

que es tractaria de prohibir a les línies euro-
pees sobrevolar l’espai aeri rus. No és neces-
sari recordar que Rússia és el país més gran 
del món i que la seva geografia s’estén per 
dos continents.
 Malgrat el gas i el petroli, la seva principal 
activitat econòmica, l’economia russa és fe-
ble i no es descarta que pateixi una recessió. 
Diversos indicadors apunten que les sanci-
ons ja s’han fet notar en el sector financer. 
Però, com passa sempre amb aquests càs-
tigs, els seus efectes també arriben als països 
que els imposen. El dilema que es planteja és 
de difícil resolució, perquè s’ha de dirimir 
entre dos principis que no tenen res a veure 
entre si, un és moral i l’altre econòmic. ¿S’ha 
de permetre que un país violi el dret interna-
cional i les fronteres reconegudes, faci la 
guerra en un país veí i generi una gran ines-
tabilitat a Europa? ¿O bé s’ha de plantar cara 
a aquest desafiament encara que això tingui 
un preu econòmic?

La qüestió és de difícil 
resolució a l’haver d’optar 
entre dos principis, el moral
i l’econòmic, molt diferents

Editorials

DIMECRES
6 10 DE SETEMBRE DEL 2014

Animus iocandi Ferreres

En la seva primera intervenció a 
Madrid com a líder dels socialistes 
catalans, Iceta va ser clar i convin-
cent. Va advertir que el sobiranis-
me català no quedarà desactivat pel 
cas Pujol ni per un descens de CiU, i 
Pedro Sánchez el va considerar un 
polític imprescindible. 3Pàg. 18

Miquel
Iceta
Primer secretari 
del PSC

Noms propis

EEEE

Menys de tres anys després d’arri-
bar al càrrec per la porta del darre-
re, l’esposa d’Aznar anuncia que no 
repetirà a l’alcaldia. El llarg silenci 
del PP davant el seu desig d’optar a 
la reelecció l’ha convençut que no 
tenia suports per prosseguir en 
l’aventura. 3Pàg. 19 

Ana
Botella
Alcaldessa
de Madrid

EEEE

La multinacional catalana de jocs 
d’atzar va tenir un benefici opera-
tiu de 154 milions d’euros fins al 
juny d’aquest any, el 8,3% més res-
pecte del primer semestre del 2013, 
i uns ingressos d’explotació el 
13,9% superiors. 3Pàg. 21

Manuel
Lao
President
de Cirsa

EEEE

Fins i tot el mateix president Barack 
Obama hi ha intervingut per censu-
rar amb gran duresa la pallissa que 
l’integrant dels Baltimore Ravens li 
va donar a la seva promesa en un as-
censor. La NFL ha suspès el jugador 
de forma indefinida. 3Pàg. 53

Ray
Rice
Jugador de futbol 
americà

EEEE

La medalla d’honor del Parlament 
de Catalunya guardona la trajectò-
ria d’un artista universal. La insti-
tució vol reconèixer amb aquest 
guardó tant el seu perfil de cantant 
líric com la tasca amb la seva fun-
dació contra la leucèmia. 3Pàg. 62

Josep
Carreras
Tenor
                               

EEEE
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Mas vincula la
consulta al 1714 
El president apel·la al Tricentenari per 
reclamar a Rajoy que permeti el 9-N  
PANORAMA3Pàgines 24 a 31

FERRAN NADEU

Obama es 
prepara per 
a la seva 
primera 
campanya 
militar

CONTRA L’EI A SÍRIA

PANORAMA 3Pàgines 14 i 15

Final
d’era

AGUSTÍN CATALÁN

MOR UN VISIONARI DE LA BANCA

Emilio Botín va convertir el 
Santander en un dels bancs 
més importants del món

La seva filla Ana Patricia, 
de 53 anys, serà la nova 
presidenta de l’entitat

TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 6 i editorialCRÒNIQUES  D’Olga Grau i Josep-Maria Ureta  ARTICLES D’Isidre Fainé, Jesús Rivasés i Juancho Dumall

Desastre d’Espanya al seu Mundial
La generació de Gasol i Navarro s’acomiada amb una dura derrota contra França PRIMERA FILA 3Pàg. 60 i 61



El Morrot, objectiu de futur

E
l Morrot barceloní i les àrees adja-
cents ja no són probablement 
aquell lloc «on la ciutat canvia el 
seu nom», com el va descriure amb 
precisió a finals dels anys 50 el sin-

gular i enyorat escriptor Francisco Candel. 
Per fortuna, tampoc aquí la Barcelona 
d’avui i la de fa diverses dècades s’assem-
blen gens. Però potser no li falta raó a l’al-
calde Xavier Trias quan afirma que, una ve-
gada encarrilada la reforma d’aquest no lloc 
que ha estat fins ara mateix la plaça de les 

Glòries, el Morrot ha passat a ser el pitjor 
enclavament de la ciutat. Si no el pitjor, un 
dels pitjors, o almenys un dels més desagra-
dables. És cert que aquesta protuberància 
de Montjuïc que pràcticament toca el port 
és, per la seva pròpia naturalesa orogràfica, 
una limitació per a segons quin tipus de 
planejaments urbanístics, però hi ha mar-
ge per, en efecte, dignificar la zona. Si el pla 
que l’any 2012 tenia Trias per al Morrot –el 
projecte Blau@Ictinea, que preveia un eix 
d’oficines i hotels i 2.000 vivendes– no va 

prosperar a causa de l’oposició del PP, el 
PSC i ICV-EUiA, l’alternativa que pot estar 
pensant ara l’alcalde ha de ser necessària-
ment més realista, i sobretot ha de comptar 
amb més consens. El Morrot pot ser un dels 
temes urbanístics destacats de la campa-
nya de les pròximes eleccions municipals. 
Benvingudes siguin les propostes que for-
mulin els partits, però amb projectes via-
bles econòmicament i rendibles social-
ment: imaginació i ús adequat dels recur-
sos públics.

L
a inesperada mort d’Emilio Botín, 
quan estava a punt de complir els 
80 anys i semblava disposat a pro-
longar la seva dilatada etapa al cap-
davant del Banco Santander, ha 

causat una gran commoció. La personalitat 
del primer banquer espanyol i europeu, que 
ha arribat a situar l’entitat càntabra en els 
primers llocs del rànquing mundial, trans-
cendia de bon tros l’exclusiu àmbit de les fi-
nances.
  Fill i nét de banquers i pare de banquera  
–Ana Patricia, que ahir mateix va ser nome-
nada successora–, Botín va arribar a la presi-
dència de l’entitat després de 28 anys de tre-
ballar en diferents càrrecs. I en el termini 
que va figurar al capdavant del banc, preci-
sament 28 anys més, va demostrar que va es-
tar-hi per alguna cosa més que la seva condi-
ció d’hereu. El seu currículum des que va as-
sumir el càrrec el 1986 està ple d’iniciatives 
que el van convertir en el número u. Des del 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Emilio Botín, un banquer singular
primer supercompte remunerat, que va tren-
car el plàcid statu quo dels set grans de la ban-
ca en els anys 80, passant per l’adquisició de 
Banesto el 1994 després que Mario Conde el 
portés a la fallida, o la fusió amb el Central 
Hispano, que li va permetre adquirir volum 
per abordar grans empreses, la seva gestió 
no va deixar de sorprendre. No va dubtar a 
llançar-se a l’aventura internacional, especi-
alment a l’Amèrica Llatina, d’on avui proce-
deix el 50% del benefici brut de l’entitat, sen-
se oblidar l’aposta per la Gran Bretanya –on 

ha treballat la seva filla– i els EUA.
 Si en el capítol bancari Botín ha estat 
únic, en altres àmbits no ha passat desaper-
cebut. Va recolzar tots els presidents del Go-
vern, tant del PSOE com del PP, i va posar 
una especial atenció en l’àmbit de l’ensenya-
ment, i en particular l’universitari. El juliol 
passat es van reunir un miler de rectors a Rio 
de Janeiro (Brasil), on el banc va anunciar 
una inversió de 700 milions d’euros en pro-
jectes universitaris. Botín era, a més, un des-
tacat mecenes cultural  i un apassionat dels 
projectes esportius, entre els quals destaca 
el patrocini de l’escuderia Ferrari, amb Fer-
nando Alonso. 
 No corren bons temps per a la imatge del 
sistema financer, amb un paper en la crisi 
econòmica que ha deixat bastant a desitjar, 
però sens dubte Emilio Botín s’ha guanyat 
un lloc destacadíssim en el quadro d’honor 
de les finances mundials i en l’últim mig se-
gle de la història d’Espanya.

Les seves iniciatives 
personals van convertir 
l’entitat càntabra en un  
dels primers bancs mundials

Editorials

DIJOUS
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Animus iocandi Ferreres

La indefinició en què s’ha mogut la 
Casa Blanca respecte a l’Estat Islà-
mic sembla arribar al final. Obama 
ha anunciat que els bombardejos 
iniciats a l’Iraq també s’estendran 
a Síria. Els assassinats de periodis-
tes han acabat de decidir-lo de pas-
sar a l’acció. 3Pàg. 14 

Barack
Obama
President
dels EUA

Noms propis

EEEE

Encara que després, en vista de la 
polseguera aixecada, va matisar 
que parlava metafòricament, asse-
gurar que els polítics que amena-
cin –en al·lusió a Catalunya– «mori-
ran» és un despropòsit que un diri-
gent no es pot permetre de cap de 
les maneres. 3Pàg. 30

Pedro
Sanz
President
de la Rioja

EEEE

Aquesta ciutadana que va patir els 
rigors de l’atur va idear aquesta as-
sociació, que ha obert a Girona un 
local on s’ofereixen recursos logís-
tics i legals perquè els que ho pas-
sen malament per la crisi puguin 
ajudar-se mútuament. 3Pàg. 40

Rosa Maria
Navarro
Escudella
Solidària

EEEE

L’executiu que ha estat 23 anys al 
capdavant de la marca del cavallino 
rampante ha dimitit pels mals resul-
tats de l’equip de fórmula 1 en els 
últims temps, culminats diumenge 
passat amb el desastre de la carrera 
de Monza. 3Pàg. 64  

Luca Cordero 
Montezemolo 
President
de Ferrari 

EEEE

10.000 kilómetros, l’opera prima del jo-
ve realitzador català, és una de les 
tres pel·lícules que opten a repre-
sentar el cine espanyol als Oscars. 
Les altres dues són El niño, de Daniel 
Monzón, i Vivir es fácil con los ojos cer-
rados, de David Trueba. 3Pàg. 74

Carlos
Marqués-
Marcet
Cineasta

EEEE
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DIVENDRES
20 12 DE SETEMBRE DEL 2014

Animus iocandi Ferreres

Un any després de l’esfondrament 
d’un edifici de tres plantes del degra-
dat centre històric de Lleida, la zona 
presenta un aspecte molt millorat. 
El nou Mercat del Pla ha aconseguit 
revitalitzar-la, encara que la prosti-
tució i el tràfic de drogues hi seguei-
xen presents. 3Pàg. 40 

Àngel
Ros
Alcalde
de Lleida

Noms propis

EEEE

Que el Govern central es vanti d’ha-
ver abaixat la taxa de fracàs escolar 
a Espanya és impropi, perquè s’es-
tà fent des del 2007 i perquè la gran 
aposta educativa del PP, la LOMCE, 
a penes acaba d’entrar en vigor i el 
seu efecte en aquest terreny encara 
no es pot percebre. 3Pàg. 41

Montserrat 
Gomendio
Secret. d’Estat 
d’Educació

EEEE

Sota la seva direcció, la nova Bibli-
oteca del Fondo, a Santa Coloma de 
Gramenet, compta amb la novetat 
d’un espai dedicat a la gastronomia 
com a fet cultural. Inclou una cui-
na de 90 metres quadrats per a cur-
sos i tallers. 3Pàg. 42

Mariona
Chavarria
Bibliotecària
                

EEEE

Els jugadors no van estar a l’altura, 
però el seleccionador va ser incapaç 
d’aportar solucions en el nefast par-
tit davant França. Espanya va rebre 
una clatellada en el seu Mundial 
amb la sensació que al tècnic li ve 
gran el càrrec. 3Pàg. 52

Juan Antonio 
Orenga
Entrenador 
de bàsquet

EEEE

El cineasta va rodar durant 12 anys, 
uns quatre dies cada any, amb els 
mateixos actors l’evolució d’un nu-
cli familiar en aquell temps amb un 
nen com a eix. L’experiment ha do-
nat com a fruit un gran film, èpic i 
delicat. 3Pàg. 60

Richard
Linklater
Director de cine
                           

EEEE

U
na Diada més –i ja en van tres– 
centenars de milers de catalans 
van sortir ahir al carrer de for-
ma pacífica per demostrar la 
f o r ç a  d e l  s o b i r a n i s m e . 

Barcelona va ser una altra vegada, en l’em-
blemàtica data del 300 aniversari de la cai-
guda de la ciutat, el centre de la demostra-
ció de força dels que reclamen celebrar una 
consulta sobre el futur de Catalunya, el 9 de 
novembre que ve. L’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) i Òmnium Cultural, princi-
pals impulsors de la convocatòria d’ahir, la 
van concebre precisament com l’última 
empenta popular per mantenir una consul-
ta que, a aquestes altures, és clar que no to-
lerarà el Govern espanyol i que el Tribunal 
Constitucional suspendrà tan bon punt Ar-
tur Mas la formalitzi en els pròxims dies.

I AQUÍ ESTEM, dos anys després de la 
irrupció del moviment sobiranista que ha 
remogut el mapa polític català. Les institu-
cions, tant del conjunt d’Espanya com de 
Catalunya, no han trobat vies de solució a 
un contenciós que, està clar, no es resoldrà 
per esgotament de l’adversari. Ni més ni 
menys que 730 dies després de la Diada del 
2012, massa gent segueix esperant que 
s’abaixi el suflé, que passi el rampell. Que 
s’imposi el tradicional seny català, per so-
bre de la més esporàdica rauxa. Massa tò-
pics en els quals escudar-se per deixar pas-
sar el temps. Només calia prestar atenció 
ahir als carrers de Barcelona per adonar-se 
que la impossibilitat legal de realitzar la 
consulta del 9-N no resoldrà el problema.
 Mariano Rajoy pot exhibir el suport acla-
parador del Congrés dels Diputats, del Tri-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

Evitar el carreró sense sortida
bunal Constitucional i de bona part de 
l’opinió pública espanyola per no cedir a la 
demanda de la majoria del Parlament de 
celebrar la consulta, però el seu immobilis-
me ja no compta amb tant de suport. El 
Constitucional va marcar una via per al di-
àleg en l’acte en què va esmenar la declara-
ció de sobirania del Parlament, el març pas-
sat; el PSOE, empès pel PSC, s’ha implicat 
en una reforma de la Constitució, i el silen-
ci de les cancelleries internacionals, temo-
roses que es pugui trencar la complexa es-

ni ha anomenat nazis els partidaris de mar-
xar. Al contrari, s’ha fet el possible per se-
duir-los.  
 
PERÒ SI PART DE LA responsabi-
litat d’aquesta situació de bloqueig resi-
deix en el Govern espanyol, no podem obli-
dar tampoc la que competeix a la Generali-
tat i als partits catalans. Davant la pràctica 
seguretat que la consulta del 9-N no es rea-
litzarà, els promotors de la iniciativa no 
han estat capaços de buscar una via de sor-
tida que eviti el temut xoc de trens i la pre-
visible frustració de desenes de milers de 
catalans. Els moviments ciutadans tenen 
dret a empènyer a favor de la consulta, com 
ahir van insistir Carme Forcadell i Muriel 
Casals, però Mas, com a president de la Ge-
neralitat, no pot ser ostatge del carrer ni 
d’ERC. Ha d’evitar que la situació desembo-
qui en un carreró sense sortida. Als polítics 
se’ls elegeix perquè busquin i trobin solu-
cions. Mas va convocar, després de l’èxit de 
la Diada del 2012 unes eleccions anticipa-
des, convençut que capitalitzaria el movi-
ment per aconseguir la majoria absoluta. 
Les coses es van torçar i el moviment no es 
va deixar encasellar. Políticament va que-
dar en mans d’ERC i ja no va aconseguir 
embridar el carrer.
 Mas (per activa) i Rajoy (per passiva) han 
portat les coses fins aquí, a 59 dies del 9-N. A 
les seves mans està portar el conflicte al lí-
mit o negociar com reconduir-lo. Hi ha qui 
espera que, després de demostrar qui ma-
na, el Govern espanyol faci algun gest. I que 
Mas, al negar-se a treure les urnes, desafiï 
Junqueras a precipitar el final de la legisla-
tura. Massa incerteses.

La tercera Diada sobiranista 
prova que la impossibilitat 
legal de celebrar la consulta del 
9-N no posarà fi al problema

Editorial

Mas i Rajoy tenen a les
seves mans portar el conflicte 
al límit, com fins ara, o 
negociar com reconduir-lo 

tructura de la UE, no pot ser interpretat 
com un xec en blanc al Govern espanyol. 
Les imatges d’ahir són molt potents i ja han 
fet la volta al món. Ningú en una democrà-
cia pot pensar que aquesta situació és sos-
tenible. I menys quan a la mateixa Europa, 
uns milers de quilòmetres més al nord, 
més de quatre milions d’escocesos votaran 
lliurement el seu futur la setmana que ve. 
Ningú ha amenaçat, ningú ha menyspreat, 
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La política segueix igual
TEMA DEL DIA
3Pàgines 2 a 9 i editorialLES SEQÜELES DE LA MULTITUDINÀRIA ‘V’ DE LA DIADA

EL PERIÓDICO reuneix
les millors fotografi es dels 
lectors de la Diada del 2014

L’àlbum de la ‘V’

DEMÀ

¡Gratis!

Cuore 
La revista més 
desenfadada

PER NOMÉS
 1,95 z

Mas insisteix a fer la votació 
però imposa que tingui 
«garanties democràtiques»

El Govern central «respecta»
els manifestants però recorda que 
no nega la consulta per capritx

¿Són possibles unes 
eleccions el 9-N?

Sánchez 
Camacho: 
«Aguanta, 
Vicky, has 
de resistir»

EL ‘CAS PUJOL’ 

PANORAMA  3Pàgines 20 i 21

3La relació entre la líder popular
i l’exparella de Pujol Ferrusola
es va mantenir després de
la trobada de La Camarga

EFE / JAVIER CEBOLLADA

COSES DE LA VIDA 3Pàgines 34 i 35

Autobusos: la 
malla continua 
creixent 
3La xarxa ortogonal de Barcelona 
afegeix tres línies a partir de dilluns

EL SOFOSBUVIR, DISPONIBLE AL NOVEMBRE

COSES DE LA VIDA 3Pàgines 28 i 29, i editorial

Els malalts 
d’hepatitis C 
tindran per fi
el millor fàrmac

MÉS ESPORT

L’empenta del tot camí
La indústria espanyola de l’automòbil

 aprofi ta l’èxit comercial dels SUV
 PANORAMA3Pàgines 22 i 23

El Rei presideix el llançament de l’Opel Mokka a la planta de Figueruelas (Saragossa), ahir.

Luis Enrique 
confia en «la força
de la senyera»

COTXES EN 
MINIATURA 1,99 €
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El cas del fàrmac de l’hepatitis C 

S
i res es torça a última hora, el Mi-
nisteri de Sanitat culminarà ben 
aviat una rectificació que per-
metrà a uns 8.000 ciutadans es-
panyols tenir una sòlida espe-

rança de supervivència que ara mateix no te-
nen.  Així es pot resumir la decisió que ha 
pres el departament d’Ana Mato que el siste-
ma sanitari públic financi un innovador me-
dicament, el sofosbuvir, que és l’única possi-
bilitat de vida per als malalts d’hepatitis C 
als quals no els és aplicable cap altre fàrmac. 

La mobilització dels afectats ha fet variar els 
plans que tenia Sanitat, que finalment ha 
donat la resposta que és exigible a tot Estat 
mínimament desenvolupat: evitar per tots 
els mitjans que ningú es vegi abocat a la 
mort perquè no es pot pagar un medica-
ment que s’ha demostrat eficaç contra la 
malaltia que té.
 La indústria farmacèutica és un lobby po-
tent que sovint ha estat acusat de procurar 
massa pel seu exclusiu benefici. Els laborato-
ris solen respondre que la investigació de 

nous fàrmacs és caríssima, i que la necessi-
tat d’amortitzar els llargs anys d’inversions 
és el que fa que medicaments com per exem-
ple el sofosbuvir es venguin a un preu de 
60.000 euros. El debat és polièdric i cada part 
té una mica de raó, però la política –en aquest 
cas, la de l’Administració central– adquireix 
el seu ple sentit quan és capaç d’afrontar si-
tuacions com aquesta i oferir solucions vàli-
des per als ciutadans, que avui tenen un mo-
tiu més per continuar creient en la sanitat 
pública.

L’
endemàde la gran manifestació de 
la Diada, amb la nova exhibició de 
múscul sobiranista, s’havia de 
prestar atenció a les reaccions de 
les parts. Almenys de les que, en 

una o altra mesura, tenen la paella pel mà-
nec. Pel Govern central, la vicepresidenta 
Sáenz de Santamaría es va mantenir fidel al 
guió. Sense immutar-se, va repetir un fàcil 
sil·logisme que ve a dir: els ciutadans tenen 
tot el dret a manifestar-se, ens és igual un 
que tres milions, la llei és la llei. Hi ha un ca-
mí per canviar-la, però tots saben que aques-
ta via està tancada per la majoria absoluta 
del PP (i el suport crític del PSOE). Després no 
hi ha més sortida que tornar a casa i guardar 
les banderes fins l’any que ve.
 Rajoy sap que té Mas entre l’espasa i la pa-
ret. I aquí hi ha el segon capítol del problema. 
El Govern central pot activar el mecanisme 
perquè el Tribunal Constitucional (TC) pro-
hibeixi la consulta, però el president de la Ge-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

Dilema després de la Diada
neralitat té la potestat de convocar-la abans 
que el tribunal la suspengui o d’avançar les 
eleccions autonòmiques. El dilema (teòric) 
de Mas no és convocar o no la consulta, sinó 
mantenir-la quan el TC ja l’hagi prohibit, és 
a dir, trencar la legalitat vigent. Encapçalar 
la desobediència civil, amb totes les conse-
qüències, fins i tot penals, que això suposa. 
Però més enllà d’aquest gravíssim dilema, 
se’n planteja un altre d’eficàcia, que ahir va 
reiterar el president. Si la consulta no té totes 
les garanties democràtiques –i és obvi que 

una consulta il·legal tindria moltes llacu-
nes–, no servirà perquè la comunitat inter-
nacional accepti el resultat. La consulta és 
una bala d’or que no es pot malgastar de cap 
manera. Oriol Junqueras explica sovint el 
que li recomanaven a Brussel·les quan era eu-
rodiputat: «You need a democratic mandate» 
(«Necessiteu un mandat democràtic»). ¿Creu 
ERC que una consulta a la brava compliria 
aquesta condició?
 S’obre ara una difícil partida de pòquer  en 
què un mal pas en pot portar algun a la ruï-
na. Rajoy espera que la pressió del carrer 
trenqui la unitat de les forces polítiques favo-
rables a la consulta per treure profit de la di-
visió. No resol, però guanya temps. Mas bus-
carà la manera que Junqueras tingui difícil 
estripar les cartes si no posa les urnes al car-
rer i respecta la llei. Els que dijous van anar a 
la V i els que no ho van fer s’han d’armar de 
paciència. Vénen dies intensos i absoluta-
ment imprevisibles. 

Rajoy té Mas entre l’espasa 
i la paret, però el president 
encara té cartes i busca 
com lligar Junqueras

Editorials
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L’agència d’intel·ligència ha hagut 
de modificar ràpidament la seva es-
timació sobre el poder de l’Estat Is-
làmic. Ha fet pública una xifra situ-
ada al voltant d’uns 30.000 comba-
tents gihadistes, que triplica la 
informació equivocada amb què 
treballava. 3Pàg. 16

John
Brennan
Director de la CIA
                   

Noms propis

EEEE

La planta aragonesa de Figueruelas  
va presentar el primer Opel Mokka, 
de la factoria General Motors, pro-
duït a Espanya, que s’ha especialit-
zat a fabricar tot terrenys urbans. 
És una aposta guanyadora en un 
segment de cotxes que creix per so-
bre de la mitjana. 3Pàg. 22

Antonio
Cobo
Director general 
de GM España

EEEE

Aquest madrileny de 47 anys és un 
exemple de la lluita de pacients de 
la malaltia hepàtica que necessiten 
accedir al tractament, d’alt cost, del 
sofosbuvir. Sanitat ha assegurat que 
al mes de novembre estarà disponi-
ble per a ells. 3Pàg. 29

Saturnino
Cobo
Malalt
d’hepatitis C

EEEE

La patacada va ser tan gran, amb el 
KO d’Espanya al seu Mundial, que 
el mètode de fer balanç més tard no 
sembla aquest cop adequat. El pre-
sident de la FEB va fer poca autocrí-
tica i el seu suport a Orenga va ser 
forçat. 3Pàg. 12 de ‘Més Esport’

José Luis 
Sáez
Fed. Espanyola 
de Bàsquet

EEEE

El veterà director de Comediants fa 
un pas endavant amb l’estrena bar-
celonina d’Il barbiere de Siviglia, en 
una versió molt teatral i que busca 
l’essència de l’obra. L’òpera bufa de 
Rossini no es veia al Liceu des de fa 
23 anys. 3Pàg. 48

Joan
Font
Director teatral
                          

EEEE
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Diada electoral
ELECCIONS                 27S

RAÜL

Romeva

«Som un
sol poble, no 
ens dividiran.
Ho farem 
junts» 

JUNTS PEL SÍ

AMB LA INDEPENDÈNCIA...

¿Serem
a Europa?

ENTRETOTSEDITORIAL

L’inici de campanya plana sobre 
els actes de l’Onze de Setembre

CATALUNYA SE LA JUGA A LES URNES

El CIS confirma una majoria 
independentista sols en escons

La dependència  
no pot esperar

27-S: cada 
vot compta

TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 15 i editorial

Identificat 
el primer 
‘homo’ en 
una cova de 
Sud-àfrica

TROBALLA HISTÒRICA

COSES DE LA VIDA
3Pàgines 32 i 33 i editorial

Barcelona
es bolca 
contra la 
violència 
masclista

NOU PLA MUNICIPAL

COSES DE LA VIDA
3Pàgina 40 i 41

AP / MARK THIESSEN / NATIONAL GEOGRAPHIC

MIQUEL

Iceta
ANTONIO

Baños

«Hi ha una 
Espanya 
que no ha 
escoltat
mai»

CUP

INÉS

Arrimadas

«Estem  
a només 
un escó 
dels 
separatistes»

RAMON

Espadaler

«L’endemà
de votar, 
ERC 
abandonarà
Mas»

UDCCIUTADANS

XAVIER

García Albiol

«Hem de 
sumar 
esforços  
enfront de 
la ruptura»

LLUÍS 

Rabell

«És vital que 
la Catalunya 
maltractada 
prengui la 
paraula»

SÍ QUE ES POT PPC

«M’ofereixo 
a presidir un 
pacte des del 
centre fins a
l’esquerra»

PSC
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L’‘Homo naledi’ s’incorpora a la família

L’
apassionant i sempre inacabat 
puzle de l’evolució humana aca-
ba d’incorporar una nova peça al 
tauler que ha sacsejat la història 
remota de la nostra espècie. Una 

laboriosa excavació internacional portada 
a terme en un avenc sud-africà ha tret a la 
llum la concentració més important de fòs-
sils humans trobats a l’Àfrica i una de les 
més grans del món: ni més ni menys que 
1.550 restes. Els especialistes asseguren 
que estem davant d’una formidable troba-

lla i que aquest nou individu, al qual han 
batejat com a Homo naledi, podria ser la bau-
la perduda entre els ximpanzés bípedes (els 
australopitecs) i els humans (l’Homo erectus), 
tindria trets de tots dos i hauria viscut fa 
dos milions d’anys. No és, però, l’edat de 
l’Homo naledi el que més ha sorprès els pale-
ontòlegs, sinó les circumstàncies del desco-
briment. Al ser trobada en un mateix lloc 
una quantitat tan important de restes es 
podria pensar que es tracta d’un dels pri-
mers rituals funeraris coneguts i, per tant, 

una inesperada capacitat intel·lectual del pe-
tit cervell d’aquests homínids. La troballa, 
que ha sigut presentada amb una gran 
pompa mediàtica, encara ofereix més in-
certeses que certeses. No s’ha aconseguit, 
per exemple, datar els sediments ni donar 
una explicació de com van poder acabar a 
la fossa tants individus. Aquests són ara els 
desafiaments que té al davant la ciència per 
anar completant el llibre de l’evolució hu-
mana. Mentrestant, benvingut a la família, 
Homo naledi.

C
atalunya inicia avui formal-
ment la campanya electoral 
per als comicis del 27-S. Unes 
eleccions autonòmiques que al-
gunes candidatures volen con-

vertir en una altra cosa; per això les anome-
nen plebiscitàries. Jurídicament no ho són ni 
ho seran, al marge del resultat, però és obvi 
que, en aquesta tessitura, cada vot compta. 
 Tots els partits i polítics, independentis-
tes o no, s’haurien d’esforçar a donar suport 
a una participació electoral històrica –a l’al-
tura de les circumstàncies– i territorialment 
homogènia. Els partidaris de la independèn-
cia perquè com més afluència hi hagi a les 
urnes, més nítids seran els resultats i la seva 
lectura; i els contraris perquè, si ni davant 
d’un repte tan transcendental són capaços 
de mobilitzar el seu electorat en unes auto-
nòmiques, hauran de reconsiderar les seves 
estratègies i lideratges.
 El risc cert és que, davant la hipermobilit-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

27-S: cada vot compta
zació del vot independentista, els catalans 
fastiguejats amb el procés sobiranista i pre-
ocupats pels problemes quotidians es que-
din a casa el 27-S. Si, segons els sondejos, 
prop de la meitat de Catalunya es proposa 
trencar amb Espanya, l’altra meitat no hau-
ria de quedar-se indiferent.
 La campanya que comença avui cobra, 
doncs, especial rellevància. Amb un desafia-
ment així sobre la taula, s’ha d’exigir a can-
didats i partits el màxim respecte a la regles 
del joc democràtic, i també la màxima clare-

dat. El moment és massa seriós perquè nin-
gú utilitzi les seves prerrogatives institucio-
nals, a Barcelona o a Madrid, per alterar o 
subvertir el debat electoral o per utilitzar de-
terminades tribunes, com els mitjans pú-
blics de comunicació, en benefici propi. I 
molt menys, com pretenen alguns, per es-
quivar l’essència d’una campanya: valorar 
la legislatura que s’acaba, conèixer a fons els 
candidats a presidir la Generalitat i desgra-
nar les polítiques concretes que desenvolu-
parà el futur Govern.
 Des del respecte a totes les opcions, la vo-
luntat d’EL PERIÓDICO és auspiciar el debat 
informat que altres prefereixen defugir, i 
que els electors els haurien de demanar. 
Amb rigor i pluralitat, analitzarem els riscos 
de la independència unilateral, sobre la qual 
pivota el 27-S. I donarem la veu als nostres 
lectors, preocupats també per la corrupció, 
les retallades dels serveis públics i l’amena-
çada equitat social.

Escoltarem els lectors, 
preocupats per les retallades 
socials, i detallarem els riscos 
de la ruptura unilateral 

Editorials
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En una nova mostra de falta d’hu-
manitat, el Govern hongarès ha 
anunciat un enduriment de la seva 
política amb els refugiats que arri-
ben al seu país, i declararà un estat 
de crisi amb lleis per empresonar  
els que entrin al seu territori il-
legalment. 3Pàg. 22

Janos
Lazar
Ministre hongarès 
de Governació

Noms propis

EEEE

L’associació que presideix va impul-
sar la candidatura de Barcelona per 
acollir la fira de maquinària tèxtil 
més gran del món en competència 
amb altres grans ciutats a les quals 
finalment ha derrotat. El certamen 
atraurà més de 100.000 professio-
nals del sector. 3Pàg. 26

Jordi
Galtés
President 
d’Amec Amtex

EEEE

L’Ajuntament de Barcelona ha de-
cidit plantar cara a la plaga de la vi-
olència masclista ajudant amb més 
recursos les iniciatives de les enti-
tats de dones de la ciutat i amb un 
acompanyament més gran en el 
tracte a les víctimes. 3Pàg. 40

Laura
Pérez
Regidora de 
Feminismes

EEEE

Tot i que la pel·lícula no està tenint 
el favor de la crítica, el paper de la 
intèrpret madrilenya a Ma ma, de 
Julio Medem, és digne de menció 
per la seva complexitat. A més de 
protagonista, Cruz ha sigut la pro-
ductora del film. 3Pàg. 60 

Penélope
Cruz
Actriu

EEEE

La Seca Espai Brossa, sala de la qual 
Bonnín és codirector, ha programat 
40 espectacles per a aquesta tempo-
rada. El primer que arriba a l’esce-
nari és Psicosi de les 4.48, un dur mo-
nòleg de la desapareguda drama-
turga Sarah Kane. 3Pàg. 66  

Hermann
Bonnín
Director
de teatre

EEEE
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Exhibició
de força

Demàtribuna
El seny de no passar
de la línia  IAN GIBSON

Segon fulard de la col·lecció 
Rosa Clará. Per només 1,99€

El Barça s’examina 
al Calderón

LA CAMPANYA MARCA LA DIADA TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 15 i editorial

Centenars de milers 
d’independentistes omplen
la Via Lliure a la Meridiana 

L’ANC adverteix a Junts pel Sí
i a la CUP que no admetrà 
«claudicacions ni falses vies»

L’atur, problema etern
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Les terrasses dels porxos de la Boqueria

U
nes sòrdides imatges noctur-
nes en què unes prostitutes 
atenien els seus clients als por-
xos de la Boqueria van dispa-
rar fa uns anys les alarmes so-

bre la degradació d’una zona tan cèntrica 
de Barcelona. Comerciants i ajuntament 
van emprendre llavors el procés de digni-
ficació de l’àrea amb un pacte per conver-
tir els històrics i abandonats magatzems 
laterals del gran mercat en un focus 
d’atracció gastronòmica. Mentre a l’inte-

rior del recinte ha triomfat la proposta de 
parades de menjar a peu de barra elaborat 
amb els fogons a la vista, la fórmula esco-
llida per renovar els porxos va ser crear un 
circuit de tast degustació amb negocis ges-
tionats per destacats talents de la gastro-
nomia. L’acord va deixar alguns detalls en 
l’àmbit de la provisionalitat a l’espera 
d’una regulació posterior, com per exem-
ple les dimensions de les terrasses i els vet-
lladors dels establiments.
 El nou equip municipal ha fet un gir a 

la situació. Els que primer ho han notat 
han sigut els amos dels restaurants que 
han rebut sancions per les dimensions de 
les seves instal·lacions. Resulta lògic que 
l’ajuntament repassi, i fins i tot reformi, 
acords d’etapes anteriors i que la norma 
de les terrasses sigui igual per a tothom. 
No obstant, no hauria estat malament que 
la revisió d’aquest atípic pacte hagués pas-
sat primer per posar fi a provisionalitats, 
regular els espais i, només després, apli-
car estrictament la norma.

L’
independentisme, aquesta ve-
gada sense el paraigua del «dret 
a decidir» que reunia un ventall 
més ampli de sensibilitats, va 
exhibir ahir la seva gran capaci-

tat de mobilització. La quarta Diada marca-
da pel sobiranisme va tornar a ser un èxit 
de participació i de civisme. La Meridiana 
de Barcelona va quedar abarrotada per uns 
partidaris de la independència que van de-
mostrar una perfecta organització. Mal-
grat el to aferrissat que ha anat tenyint de-
claracions i actituds a mesura que s’acos-
ten les eleccions del 27-S, els catalans, 
pensin com pensin, segueixen donant mos-
tres d’una convivència exemplar, amb una 
altra cita sense incidents.
  Si la V de l’any passat es va desenvolupar 
en la incertesa de què passaria amb la con-
sulta del 9-N, la Via Lliure de la Meridiana ha 
tingut lloc en la certesa que d’aquí 15 dies 
els catalans aniran a les urnes en unes elec-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen posicions personals.

Exhibició independentista
cions autonòmiques –les terceres en cinc 
anys– que els partidaris de la independència 
volen convertir en un plebiscit.  Aquesta po-
larització, que entela la pluralitat de la soci-
etat catalana, és la que va marcar la convoca-
tòria d’ahir. Les entitats de la societat civil 
ANC i Òmnium han pres partit per la candi-
datura de Junts pel Sí, amb Carme Forcadell 
i Muriel Casals obrint pas a Artur Mas i Oriol 
Junqueras, i han deixat pel camí el que re-
presenta Catalunya Sí que es Pot, Unió i 
tants altres ciutadans que voten socialista o 

altres opcions i que ahir ja no es van sentir 
convocats.
  En qualsevol cas, el diumenge 27 tots els 
catalans estan cridats a votar. Les urnes par-
laran, i de les majories que es conformin al 
Parlament sortirà un nou president i un nou 
Govern. Per als que des de Catalunya o des de 
la resta d’Espanya estiguin fent càlculs, val 
la pena seguir recordant que l’única solució 
viable a partir del dia 28 és la mateixa que 
aquests últims tres anys: el diàleg i el pacte. 
Ningú pot prescindir de ningú. Més de mil 
dies esperant que baixi el suflé independen-
tista per seguir com si res s’han demostrat 
inútils. Fer jocs malabars amb els escons no 
farà desaparèixer els milions de catalans 
que, d’una manera o d’una altra, volen se-
guir formant part d’Espanya. En aquest con-
text, ahir va sonar fora de lloc el «no accepta-
rem claudicacions», després de les eleccions, 
del president de l’ANC, Jordi Sànchez. Dià-
leg i  pacte no són sinònim de claudicació.

Passi el que passi el 27-S, 
s’ha de recordar que a partir 
del dia 28 l’única solució viable 
és el diàleg i el pacte

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

Davant la situació d’emergència 
que representa el drama dels refu-
giats, els governs de Dinamarca i el 
Regne Unit es desentenen de les me-
sures d’acollida fixades per la UE al-
legant que no van subscriure les 
normatives comunes de Justícia i 
Interior. 3Pàg. 23

Inger
Stojberg
Ministra danesa 
d’Integració 

Noms propis

EEEE

La condemna a 14 anys de presó per 
«incitació a la violència» del líder 
opositor Leopoldo López, en un ju-
dici clarament polític, evidencia la 
degradació del règim que presideix 
Maduro. La sentència enrareix el 
clima per a les eleccions parlamen-
tàries de desembre.  3Pàg. 24

Nicolás
Maduro
President
de Veneçuela

EEEE

Aquesta especialista en literatura 
infantil advoca per renovar la peda-
gogia en la primera etapa escolar 
per ajudar els nens a afrontar pro-
blemes complexos i que no creguin 
que tots els contes sempre han de 
tenir un final feliç. 3Pàg. 38

Teresa
Colomer
Catedràtica

EEEE

Després dels sonors fracassos que 
va tenir amb els seus últims tre-
balls, el director d’aquell fenomen 
anomenat El sexto sentido torna amb 
força al panorama cinematogràfic 
amb La visita, una història d’adoles-
cents, por i suspens. 3Pàg. 48

M. Nigght
Shyamalan
Cineasta indi

EEEE

Amb el passaport recuperat fa poc, 
l’activista ha explicat a Londres la 
duresa de la repressió al seu país i 
com va ser detingut només per te-
nir admiradors a l’estranger i par-
lar amb periodistes. Ara desconfia 
del seu retorn a la Xina. 3Pàg. 52

Ai
Weiwei
Artista i dissident 
xinès

EEEE
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Avui
Segon fulard de la col·lecció 
Rosa Clará. Per només 1,99 €

27S ¿Catalunya seguiria a la UE? MÉS PERIÓDICO i
TEMA DEL DIUMENGE 3Pàgines 2 a 14

2,50 FULARDS
1,99 €

#ouyeah al contraatac
Visca Colau
 XAVIER SARDÀ

Sóc indepe 
RISTO MEJIDE

Dominical
Mikel Santiago,
un escriptor de por

AMB LA INDEPENDÈNCIA...

¿Hi haurà 
trens i avions?

ENTRETOTS

La dura realitat
de l’escola

Pugna arran del 
ple de la Meridiana

LA CRÒNICA

L’incert viatge
AMADEU ALTAFAJ

LUIS DE GUINDOS

«L’economia 
espanyola està 
creixent al 3,5% 
en el tercer 
trimestre»

MINISTRE D’ECONOMIA

El laborisme 
gira a 
l’esquerra 
amb Corbyn
PANORAMA3
Pàgines 22 i 23, i editorial

PANORAMA3Pàgines 28 i 29

JUAN MANUEL PRATS

Messi marca la diferència
El Barça, guiat per l’argentí, derrota l’Atlètic (1-2) i manté la distància amb el 
Madrid, que va esclafar l’Espanyol (0-6) PRIMERA FILA 3Pàgines 52 a 59

Moment en què Messi, que va sortir a la segona part, fa el gol de la victòria.

«En un escenari 
d’enfrontament 
tots hi perdem»

REPRESENTANT DE LA GENERALITAT DAVANT LA UE
IGNASI GUARDANS

«Els 28 no recolzaran 
mai Catalunya 
contra Espanya»

EURODIPUTAT DEL 2004 AL 2009

SÍ NO
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Inestabilitat econòmica mundial

L’
anunci que l’agència Standard & 
Poor’s ha rebaixat la nota de crèdit 
del Brasil fins al bo porqueria ha 
incrementat les incerteses econò-
miques de les últimes setmanes. El 

Brasil, juntament amb Rússia, l’Índia, la Xi-
na i Sud-àfrica, que conformen l’acrònim 
BRICS, ha sigut un exemple de la ràpida pèr-
dua de força de les economies emergents 
que, amb la seva prosperitat, han mantin-
gut les esperances de recuperació mundial 
en els anys de dura crisi a Europa i els EUA. 

Els dubtes sobre la realitat dels comptes de 
l’economia xinesa i l’esclat de la seva bom-
bolla borsària van sacsejar tots els mercats 
del món a mitjans d’agost, i les economies 
russa i sud-africana tampoc ofereixen signes 
de solidesa. La frenada ha redundat en la cai-
guda dels preus de les matèries primeres de 
les quals nombrosos emergents eren expor-
tadors. En aquest context, la Reserva Federal 
dels EUA (Fed) ha de decidir dijous que ve si 
torna a apujar els tipus d’interès, que estan 
en el nivell més baix des dels anys 30. És una 

mesura molt delicada que manté el món en 
alerta. La decisió d’encarir el crèdit, tenint 
en compte només els bons índexs del seu pa-
ís, com la caiguda de la desocupació, accen-
tuaria la fuga de capitals cap als EUA a la re-
cerca d’una remuneració més alta i agreu-
jaria la inestabilitat internacional. 
Afortunadament, ja són moltes les veus que 
aconsellen que la mesura es posposi almenys 
fins l’any que ve. L’economia nord-america-
na torna a funcionar, però no serà aliena als 
mals que afecten la mundial.

E
l Partit Laborista britànic mai ha-
via tingut un líder tan a l’esquer-
ra com Jeremy Corbyn, ni tan 
sols en els anys 80, quan la forma-
ció que llavors liderava Michael 

Foot encara defensava sobre el paper la pro-
pietat pública dels mitjans de producció. 
Tampoc mai el partit havia sortit d’una con-
tesa per elegir el seu secretari general tan 
polaritzat. L’àmplia victòria de Corbyn és 
inqüestionable i l’han fet possible un nou 
reglament que redueix el pes determinant 
que tenia el bloc parlamentari (ara cada di-
putat té un vot com qualsevol militant) i 
l’obertura del partit als simpatitzants amb 
el pagament previ de tres lliures. No obs-
tant, l’altra cara d’aquesta victòria per gai-
rebé el 60% dels vots és la possible ruptura 
del partit. Blairistes i moderats ja han ma-
nifestat la falta de confiança en el seu lide-
ratge.
 Corbyn no és un nouvingut a la política. 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

El novíssim laborisme
És un veterà que ocupa un escó al Parlament 
des de fa 32 anys, però en tot aquest temps 
ha sigut el Pep Consciències del laborisme, 
votant en contra de gairebé totes les políti-
ques dels governs laboristes de Tony Blair i 
Gordon Brown, començant per la guerra de 
l’Iraq, i, naturalment, dels conservadors. 
Tot i aquesta veterania, Corbyn porta un ai-
re que sembla nou i que no és res més que la 
reivindicació de la igualtat. Recull l’afarta-
ment de bona part de la societat amb la polí-
tica enquistada, genuflexa davant els po-

ders econòmics i incapaç de donar resposta 
als problemes dels ciutadans massacrats per 
la crisi.
 Des d’un partit tan antic com és el Labo-
rista, Corbyn no planteja coses molt dife-
rents de les noves alternatives d’esquerra, 
tant si és Podem com si és Syriza. La seva vic-
tòria també és la resposta a la crisi de la soci-
aldemocràcia europea que s’ha deixat abdu-
ir pel mantra que no hi ha alternativa a les 
polítiques d’austeritat, allunyant-se del seu 
electorat natural. La clau d’aquest allunya-
ment la dóna la forma com Corbyn va saltar 
a la palestra pel lideratge. Un grup de dipu-
tats el va presentar a la carrera electoral amb 
la simple intenció d’animar el debat. Amb 
aquesta iniciativa els parlamentaris van de-
mostrar el profund desconeixement del que 
pensa l’home del carrer confonent el seu 
allunyament de la política amb l’allunya-
ment d’una determinada política, en aquest 
cas la del blairisme.

Corbyn recull l’afartament 
de bona part de la societat 
amb la política genuflexa 
davant els poders econòmics

Editorials
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Una de la principals baronesses del 
PP va travessar la ratlla que hi ha 
entre la legítima crítica política i el 
menyspreu a l’afirmar que la mani-
festació de la Diada va ser un «espec-
tacle vergonyós». Les paraules de la 
presidenta de la Comunitat de Ma-
drid estan fora de lloc. 3Pàg. 2

Cristina
Cifuentes
Presidenta de 
la Comunitat 
de Madrid

Noms propis

EEEE

A través d’un missatge a Whatsapp, 
aquesta veïna de la Vall Fosca ha 
posat en marxa una operació de so-
lidaritat per acollir a la zona refu-
giats sirians. L’empatia de la Mar-
ta pot marcar la diferència per a 
moltes persones que fugen de la 
guerra. 3Pàg. 38

Marta
Lozoya
Veïna de
Mont-ros

EEEE

Un increïble Pau Gasol (30 punts, 
set rebots i un espectacular sis de 
set en triples) va liderar la victòria 
d’Espanya davant Polònia en els 
vuitens de final de l’Europeu de bàs-
quet. Grècia espera ara el combinat 
de Scariolo. 3Pàg. 62

Pau
Gasol
Jugador de 
bàsquet

EEEE

En una gran etapa, el ciclista sard 
va donar un cop a la Vuelta a Espa-
nya i va fulminar Tom Dumoulin en 
l’etapa de la serra madrilenya, a qui 
li va treure gairebé quatre minuts. 
Amb la seva exhibició, Aru és el vir-
tual campió de la Vuelta. 3Pàg. 64

Fabio
Aru
Ciclista

EEEE

El cineasta veneçolà va ser guardo-
nat ahir amb el prestigiós Lleó d’Or 
del Festival de Cine de Venècia per 
la seva pel·lícula Desde allá. En el pal-
marès el festival també destaca el 
Gran Premi del Jurat per a Charlie 
Kaufman. 3Pàg. 68

Lorenzo
Vigas
Director
de cine

EEEE
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Vista a les generals
ELECCIONS                 27S

AMB LA INDEPENDÈNCIA...

¿Cobrarem 
les pensions?

ENTRETOTS

LA CAMPANYA MIRA CAP A LES ELECCIONS DEL DESEMBRE

Una joventut 
que no veu futur

La Meridiana és meva 
JORDI ÉVOLE

TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 13

Rajoy demana «tornar a 
la normalitat» a les urnes 
per recuperar el diàleg

Sánchez proposa als 
catalans que votin
«com si fossin legislatives»

Mas descarta renunciar 
a la presidència si és 
la llista més votada

AL CONTRAATAC

ALBERT RIVERA PRESIDENT DE CIUTADANS

«L’abstenció és l’aliada de la independència»

Alemanya posa el fre
Berlín tanca temporalment la frontera amb Àustria el dia en què, en un nou
naufragi, moren 35 refugiats davant una illa grega  PANORAMA 3Pàgines 18 i 19

REUTERS / ALKIS KONTANTINIDIS

PRIMERA FILA3Pàgines 42 a 44

Un Barça eficaç
a la Lliga aspira 
a revalidar la 
Champions

Alerta  per 
errors en la 
protecció 
de dones 
maltractades

PITJOR ÍNDEX A CATALUNYA

COSES DE LA VIDA
3Pàgines 26 i 27

PRIMERA FILA3Pàgines 50 i 51

Márquez
s’imposa a 
casa de Rossi,
i Lorenzo cau

Un refugiat sirià aguanta el 
seu fi ll després d’enfonsar-se 
el seu bot, a prop de Lesbos.
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AVUI
DISSABTE, 18 DE FEBRER DEL 2006 3

EDITORIAL

Eldreta
decidir
■Més de 300 entitats cíviques i cultu-

rals, amb el suport d’Esquerra Repu-
blicana, han convocat avui una manifesta-
ció a Barcelona perquè Catalunya és “una
nació” que té “dret a decidir”. Els milers
de persones que es concentraran aquesta
tarda discrepen del contingut del text que
comença a perfilar-se d’una manera clara
en la comissió constitucional del Congrés
de Diputats. Les entitats que convoquen
entenen que l’Estatut que va arribar a Ma-
drid ha patit retallades significatives. No
són ells només els que tenen aquesta per-
cepció. Fins i tot els partits que donen su-
port amb el seu vot a l’articulat que serà
definitiu reconeixen les modificacions sig-
nificatives que està patint la proposta que
va aprovar el Parlament amb una amplís-
sima majoria. Potser encara és massa
d’hora per fer-ne un balanç definitiu. Cal-
drà esperar per veure, per exemple, el re-
dactat final d’un article tan determinant
com el del finançament. Però, sigui com
sigui, és obvi que hi ha una gran distància
entre el text que va sortir de Barcelona i el
que hi tornarà després de l’aprovació del
Parlament espanyol.

És just, doncs, que milers de catalans
expressin el seu desencís pel resultat final
del procés de reforma de l’Estatut. I és ne-
cessari també que el PSOE i el govern de
l’Estat, que n’han forçat les modificaci-
ons, sàpiguen que hi ha molta gent en
aquest país que en discrepa i que aspira a
un reconeixement nacional molt més pro-
fund i efectiu. Això explica, per exemple,
que una força com Convergència i Unió,
que accepta amb el seu vot la força dels
fets, hagi donat llibertat als seus militants
i simpatitzants per sumar-se aquesta
tarda a la convocatòria.

Però la manifestació d’avui no és
només la constatació d’una discrepància.
L’únic partit que la convoca obertament
–Esquerra Republicana– vol utilitzar-la
també com a argument de força davant el
PSOE i els altres partits catalans en el
tram final de la negociació a Madrid. Es-
querra s’ha vist exclosa de l’acord final. Al
seu parer CiU n’és el principal responsa-
ble. Però no són només els nacionalistes
els que han decantat la balança al final ne-
gociant la reforma amb Rodríguez Zapa-
tero i el PSOE. També el PSC i Iniciativa,
amb els quals els republicans formen go-
vern, hi estan d’acord. Per tant, les res-
ponsabilitats són múltiples i compartides.
Potser Convergència i Unió podia haver
forçat un pacte més ambiciós amb el go-
vern de l’Estat. Ells afirmen que no podi-
en treure’n res més. Potser també Esquer-
ra Republicana podia haver pressionat els
seus socis de govern perquè el PSOE ha-
gués acceptat una proposta més ambicio-
sa. Ells asseguren que no.

L’Estatut que vindrà de Madrid no és el
que hi va arribar. És la tercera vegada que
això ens passa en la història recent. Pot-
ser resultava ingenu esperar una altra
cosa. Pel camí, més enllà dels continguts,
s’ha perdut també la unitat dels partits
catalans. Aquest consens és l’únic que po-
dria haver garantit fer més passos. Quan
el redactat sigui definitiu caldrà sospesar-
lo i decidir el sentit final del vot. Però,
mentrestant, també cal fer sentir la veu
de tots aquells que diuen que, amb preàm-
bul o sense, Catalunya se sent una nació,
que té dret a decidir i que no es cansarà de
reclamar els seus drets.

MINISTRE DE JUSTÍCIA

JuanF.
LópezAguilar
Inversions
urgents
La presidenta del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalu-
nya, Maria Eugènia Alegret, va
visitar ahir acompanyada de
la premsa el Registre Civil de
Barcelona. Les fotografies dei-
xen en clara evidència una re-
alitat que ja era coneguda:
l’estat absolutament lamenta-
ble de les instal·lacions
d’aquest organisme oficial, ab-
solutament desbordat de
feina.

PRESIDENT DE LA CAIXA

Ricard
Fornesa
Pisos
assequibles
L’Obra Social de La Caixa va
entregar ahir els primers pisos
del seu nou programa de llo-
guer a preus assequibles.
D’aquesta manera, l’entitat
d’estalvi ha recuperat durant
el mandat de Ricard Fornesa
la seva activitat en l’àmbit de
la vivenda de promoció social.
La Caixa demostra així un nou
tarannà més atent a les neces-
sitats de la societat en les
seves prioritats socials.

CLERGUE MUSULMÀ PAKISTANÈS

MaulanaYousef
Qureshi
Unmalexemple
peralsseusfidels
Maulana Yousef Qureshi va sobrepassar ahir
tots els límits tolerables. Les seves declaraci-
ons posant preu a la vida dels dibuixants dane-
sos que van fer les vinyetes de Mahoma són in-
acceptables. Tots els esforços dels últims dies
dels experts i de la comunitat internacional per
desvincular l’Islam com a religió de les reacci-
ons violentes contra els dibuixos en qüestió
queden desacreditades per gestos com aquest,
que, encara que siguin individuals, vénen d’un
religiós musulmà que hauria d’ajudar els seus
seguidors a interpretar correctament la doctri-
na i no a deformar-la.

ACTIVISTA I POLÍTIC

Francesc
Ferrer
Compromès
ambelpaís
Ahir va morir l’actual regidor i
exsenador per Girona Fran-
cesc Ferrer Gironès. Va dedi-
car la seva vida a la defensa
de Catalunya i de la seva llen-
gua, tant des de l’àmbit civil
com des de la política directa.
Actualment era regidor inde-
pendent a les llistes d’ERC.
Anteriorment havia estat di-
putat al Parlament i senador
pel PSC. També havia estat
fundador de Convergència.

IuForn

Uncopmés:gràciesPP

En un moment en què els integristes
(els d’allà i els d’aquí) volen
empresonar, assassinar o fer callar
(depenent dels casos) els bufons,

és d’agrair el gest de suport del PP (Partit
Pinotxo). Sí, perquè en una situació com
aquesta és quan més valores que el
principal partit de l’oposició opti per fer-
nos riure sense parar. En només dos dies
han provocat tanta hilaritat que es veu
que hi ha gent ingressada i tot.

Genial en Zaplana dient a BCN: “En al-
tres èpoques vam lluitar pel reconeixe-
ment del català i el vam aconseguir”. A
casa ens estàvem menjant la sopa i encara
ens estem traient els galets que ens hi van
quedar incrustats per la potència de la ria-
llada.

De traca i mocador ha estat l’alcalde de
Salamanca, aquell ciutadà que cada dia
s’assembla més al nòvio de la Pantoja.
Sen-sa-cio-nal!!! Im-pa-ga-ble!!!. Bru-tal!!!
Resulta que el carrer on hi ha l’arxiu robat
a punta de pistola es deia Gibraltar. Doncs

bé, l’aprenent de Pantojo va i el canvia per
Calle del Espolio. No reia tant des d’aquell
dia en què al festival de l’OTI va sortir un
director d’orquestra curt de clavícules. De
veritat, em pensava que m’ofegava.

I final de festa a l’alçada el que va pro-
porcionar-nos aquest gran estadista que
imparteix doctrina per Sud-amèrica amb
tant d’èxit que els nens ja no volen anar al
circ perquè el prefereixen a ell. Efectiva-
ment, ho ha endevinat. Estic parlant
d’Ànsar, líder mundial. A la reunió dels 25
membres del Consell d’Estat on havien
d’estudiar un informe sobre les quatre re-
formes constitucionals que impulsa el
PSOE, el paio va aconseguir l’ajustat resul-
tat d’un vot (el seu) contra 24. Això sí que
és l’esperit de Juanito i no el del Bernabéu.

Senyors del Partit Pinotxo, sisplau,
afluixin una miqueta que la societat no
està preparada per a aquesta festa contí-
nua. Ja sabem que els surt de natural,
però tinguin compassió. A Urgències no
donen l’abast.

“En pocs dies hem recollit més
d’1.665.000signatures; aquest és un
fet sense precedents en la història
democràtica d’Espanya”
Ángel Acebes
SECRETARI GENERAL DEL PP

“Resulta que el
carrer on hi ha l’arxiu
robat a punta de
pistola es deia
Gibraltar. Doncs bé,
l’aprenent de Pantojo
va i el canvia per
Calle del Espolio”

L’hadita
grossa

Passa-ho!

Lescaresdelesnotícies
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Comunicat: ETA evita parlar de treva però demana decisions P15

Diàleg, P26

El llarg viatge del virus
de la grip aviària ■P32

Societat

Riuadahumana
CLAM UNÀNIME · Desenes de milers de
persones es manifesten pel centre de Barcelona
per exigir un Estatut sense retallades ■ P5

Milers i milers de persones van ocupar literalment la Gran Via de Barcelona en una manifestació de proporcions gegantines■ PERE VIRGILI

Santi Nolla
El que fa el veí

Món
Cauunministre
aItàliavíctima
delacrisideles
caricatures
P14

Societat
Sisdecadadeu
bitlletsfalsos
encirculació
sónde50euros
P29

Esports
ElBarçatorna
aarrasar(5-1)
enunabonanit
defutbol

P68

Una nova golejada
rebuda a Vila-real
(4-0) condemna
l’Espanyol a patir
per eludir el descens

Espectacles
Bòsnia s’emporta l’Ós
d’Or de la Berlinale ■P42

Avui, 2006-02-19, p. 1.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)



20 de febrer del 2006 1€ANY XXXI
N. 10209

Dilluns
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Represàlia: Israel talla la transferència de fons a l’Autoritat Palestina P9

Diàleg, P20

Cultura
El Barça entra en la gran
setmana del Chelsea ■ P02

Desinterès editorial pels
clàssics morts ■P32

‘Avant’

ERCplantejaaZapateroigualar
l’estatusqueobtinguiEuskadi
CLÀUSULA · Pretén que s’introdueixi a l’Estatut una disposició en aquest sentit
CANVIS · Carod aconsella al PSOE que es mogui si vol canviar la posició d’ERC■P5

ElsStonesapleguenmésd’unmilió
depersonesalaplatjadeCopacabana

Agustí Colomines:
De divorcis i matrimonis

Espectacles ■ P36Els Rolling Stones van protagonitzar a Rio de Janeiro un dels concerts de rock més multitudinaris■ BRUNO DOMINGOS / REUTERS Societat
Elsrobatoris
‘silenciosos’
baixenun30%
el2005
P23

Societat
Dosocellsmorts
alaRiojaia
Navarraactiven
l’alarmaperla
gripaviària
P25

Societat
Cadadia18.000
personesno
paguenalmetro
deBarcelona

P26

TMB es gastarà
aquest any 12
milions d’euros per
evitar que la gent
viatgi sense bitllet
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EDITORIAL

Ungiraprofitable
enuncamí
plederevolts

■El llarg camí que ha anat traçant la
reforma estatutària des que tots els

partits catalans –tret del PP– van mani-
festar la intenció de redactar un nou Esta-
tut al final de l’anterior legislatura ha fet
aquest cap de setmana un nou gir. La Pla-
taforma pel Dret de Decidir –amb el su-
port decisiu d’ERC– ha aplegat desenes de
milers de persones a Barcelona. Una ma-
nifestació –per molt multitudinària que
resulti– no és més que això: l’expressió
d’un sentiment per una part que no repre-
senta tota la societat. És obvi que en de-
mocràcia els pobles es fan sentir en les
urnes, però també ho és que hi ha molts
altres canals –no tan determinants, però
també importants– que tenen a l’abast
per fer-se sentir. Fan malament els que
n’exageren la transcendència o la utilit-
zen per deslegitimar els representants de
la sobirania popular. S’equivoquen, d’altra
banda, els que en menystenen la impor-
tància quan les xifres impressionen.

Les desenes de milers de persones que
van expressar dissabte a Barcelona el su-
port a l’Estatut que va sortir del Parla-
ment haurien de fer reflexionar. Que dife-
rents que haurien anat les coses si ha-
guessin estat tots els partits els
convocants d’una manifestació quan la
proposta catalana va arribar a Madrid i es
va encetar una campanya duríssima con-
tra la voluntat popular de Catalunya... No
es tractava de coaccionar a ningú. Senzi-
llament, d’expressar el suport popular al
90 per cent de la representació democrà-
tica al Parlament que va aprovar el text.
Repetides vegades els dirigents del PP –i
també alguns del PSOE– van proclamar
que aquesta majoria absoluta no repre-
sentava la societat catalana, que s’inhibia
de tot el procés o el rebutjava. Una expres-
sió massiva al carrer hauria fet callar
totes aquestes veus insidioses.

Els partits catalans han viscut tot
aquest procés amb una desconfiança ex-
cessiva respecte a la societat que repre-
senten, que s’ha sentit menyspreada a
Barcelona i insultada des de Madrid. És
fàcil fer una afirmació com aquesta des-
prés d’un èxit com el de la convocatòria de
dissabte, però, en tot cas, aquest recel ha
planat injustament durant mesos sobre
l’escena política catalana.

La manifestació de la Plataforma pel
Dret de Decidir no canviarà gaire les
coses. És un gir més en un camí ple de re-
volts, però pot influir de manera positiva
en la recta final del procés de reforma. Es-
querra ja havia decidit que votaria que no
al Congrés. Ara es pot sentir més legitima-
da per pressionar el govern de l’Estat.
Convergència i Unió, el PSC i Iniciativa
han de tenir en compte també aquest
èxit. El poden fer seu, en part, a Madrid,
per reclamar que el tràmit parlamentari
impliqui una millora del sostre que va de-
terminar per a l’Estatut José Luis Rodrí-
guez Zapatero. La societat civil catalana
també n’ha de prendre nota. Sovint hi ha
una sensació excessiva que aquest país és
molt més fràgil del que consideren els que
administren els seus drets i les seves ne-
cessitats. Una manifestació no és més que
una manifestació. Però aquesta constata
que mesos de menyspreus i insults han
calat molt. Que aquest país ha assumit, en
gran part, els missatges d’aquells que du-
rant anys han protestat per tots els límits
que ens imposen i que ens imposem.

PRESIDENT DE L’ANP

Abu
Mazen
Elseny
solitari
El president de l’Autoritat Na-
cional Palestina ha reclamat al
futur govern del seu país que
respecti els acords contrets
amb Israel. Abu Mazen ha ad-
vertit també que els territoris
palestins poden caure de ma-
nera imminent en una greu
crisi financera i demana a
Hamàs moderació. El proble-
ma és que, pel que es veu,
Mazen s’ha convertit en una
veu assenyada però solitària.

DELEGAT DE TMB

Constantí
Serrallonga
Reduir
elsexcessos
Els responsables del Centre de
Control del Metro de Barcelo-
na s’han proposat reduir al
màxim els riscos que poden
afectar els usuaris i l’incivis-
me. Quinze persones resse-
gueixen en tot moment les in-
cidències en qualsevol racó
del traçat, controlen la segu-
retat i la regularitat dels com-
bois. Ara intenten fer minvar
també els 18.000 passatgers
que s’hi colen cada dia...

PRESIDENT DEL PP

Mariano
Rajoy
Unanimitat
eneldiagnòstic
Tots els partits catalans –tret del PP, esclar–
han coincidit després de la manifestació en el
diagnòstic: ha estat l’ofensiva dels populars
contra l’Estatut allò que ha indignat tants mi-
lers de persones. Tenen una part de raó –com
es va poder constatar en la mateixa manifesta-
ció–, però no tota. No ha estat el Partit Popular
el que ha reconduït amb habilitat d’estrateg la
proposta catalana, restant-li força. La manifes-
tació responia a una indignació, però també a
la necessitat d’expressar allò que els partits ca-
talans obliden tantes vegades quan arriben a
Madrid disposats a negociar.

CANTANT DELS ROLLING STONES

Mick
Jagger
Dueshores
dedeliri
Vint cançons i dues hores de
durada ha estat el regal que
els Rolling Stones han fet a la
ciutat de Rio. Més d’un milió
de persones es van aplegar
dissabte a la platja de Copaca-
bana i van convertir la cita en
un dels concerts més multitu-
dinaris de la història del rock.
A la vora del mar, els Stones
van decidir que els seus fans
brasilers no havien de pagar
per dues hores de deliri.

IuForn

Unmilió (omenys)

Avui en dia el que realment importa
d’una manifestació no és el motiu
pel qual es convoca sinó
l’assistència. Una hora abans que

comenci, els mitjans de comunicació ja
estem donant xifres d’assistents. I a la
que els organitzadors veuen que han
aconseguit ajuntar prou ciutadans (i
ciutadanes) per omplir dues cruïlles
enllà, patapam: en som un milió. I si les
cruïlles omplertes són tres, llavors en som
un milió i mig. El milió s’ha convertit en la
unitat de mesura dels organitzadors de
les manis. Jo en aquests casos sempre em
pregunto: ¿com és possible que una
manifestació a Madrit en contra dels
matrimonis homosexuals convocada pel
PP reuneixi un milió de persones i una
convocada aquí a BCN pel dret a decidir
també reuneixi un milió de persones?
Quina casualitat, oi, que hi hagi
exactament la mateixa gent en contra
d’una cosa i a favor de l’altra?

La diferència és que allà no existeix una

gent com els de Contrastant que facin una
cosa tan senzilla com comptar els manifes-
tants. No un per un, esclar. El mètode uti-
litzat és tan senzill com multiplicar l’espai
que ocupa una persona per l’espai que ha
ocupat la manifestació. I com que, fins que
els col·lectius Zaplebes no comencin una
campanya negant-t’ho, dos més dos fan
quatre, resulta que ho claven. Ho claven
quan es dediquen a la Feria de Abril i ho
van clavar abans-d’ahir. Agradi o no agradi.

Independentment de la xifra final,
ningú pot negar que la mani de dissabte
va ser un èxit que va sorprendre la pròpia
empresa. Els ciutadans que no es dedi-
quen a la política ni al periodisme han
estat molt callats durant el procés estatu-
tari i abans-d’ahir van decidir sortir al car-
rer. Això vol dir que alguna cosa s’està
coent a la societat catalana. Encara no
sabem com es canalitzarà aquest estat
d’opinió, però més d’un deu estar patint
per si afecta el futur polític que va disse-
nyar en un despatx (o en un sofà).

“Se m’acudeix un adjectiu per
definir-lo [el canvi d’horari del partit
del Barça, coincident amb la
manifestació]: franquista”
Josep Piqué
PRESIDENT DEL PP DE CATALUNYA

“El milió s’ha
convertit en la unitat
de mesura dels
organitzadors de les
manis”

L’hadita
grossa

Passa-ho!

Lescaresdelesnotícies
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Trànsit: Els Mossos detenen cinc conductors diaris per circular beguts P30

Diàleg, P24

Cultura
Neix a Madrid una nena
de més de set quilos ■ P34

Finalment, Xavier Folch
dimiteix del Llull ■P39

Societat

Lasíndromedelagrip
ALARMA · Els tres últims dies es reben cent alertes infundades per ocells morts a
Catalunya VIGILÀNCIA · La Unió Europea incrementarà el control fronterer ■ P27

Rijkaard,contundent: “Somfortsi
tenimrecursospersorprendreelChelsea”
L’entrenador del Barça, Frank
Rijkaard, afronta el partit més
important de la temporada,
amb el Chelsea, amb optimisme
i ironia. Optimisme de cara als
seguidors i ironia per respondre

a les provocacions del seu
col·lega i adversari, José Mou-
rinho. Pel que fa al partit, es
mostra contundent: “L’oponent
també ha de preparar-se per
patir. Nosaltres també hem de-

mostrat que som forts i que
tenim recursos per sorprendre
el Chelsea. Si tot funciona com
volem, tenim moltes possibili-
tats de guanyar”. Avui el Barça
farà el viatge cap a Londres.

Miquel de Palol:
L’Oscar català

Esports ■ P50Samuel Eto’o fa una rematada durant l’entrenament d’ahir en un gest espectacular■ PERE VIRGILI

Economia
Elscatalans
cobrenel
mateixque
facincanys

P20

El salari mitjà real es
va situar el 2005 en
1.669 euros al mes, el
mateix que el 2000

Món
Àustriacondemna
a3anysdepresó
unhistoriadorper
negarl’Holocaust
P14

aSamuelEto’o
faunentrenament
específicpermillorar
lesrematades

Política
Fredor alPSOE
perlatesid’ERC
d’igualarl’Estatut
catalàalbasc
P6
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Encaramés
incertesaal
PròximOrient

■Dos esdeveniments han complicat en-
cara més la crònicament tensa rela-

ció entre israelians i palestins. En primer
lloc, la desaparició sobtada de l’escena po-
lítica del primer ministre d’Israel, Ariel
Sharon, que –paradoxalment i en contra
de quasi tota la seva trajectòria política–
s’havia convertit en la màxima garantia
per poder encarrilar un nou procés de
pau, tan fràgil i precari com es vulgui,
però esperançador. La segona novetat pot
ser encara molt més determinant per
sumir de nou la situació política al Pròxim
Orient en una involució dramàtica. Con-
tra tots els pronòstics, el grup radical
Hamàs ha guanyat les eleccions als terri-
toris palestins i ha arrabassat als mode-
rats l’hegemonia política que havien man-
tingut de sempre a l’Autoritat Nacional
Palestina. La victòria de Hamàs ha estat
rebuda amb una gran preocupació per
tota la comunitat internacional. En molt
poc de temps els fets han donat la raó als
més pessimistes.

En la constitució del Parlament palestí,
Hamàs es va ratificar en la seva estratègia
habitual, a l’entorn de dos eixos bàsics: el
rebuig a reconèixer l’Estat d’Israel i el su-
port a la violència –i també del terroris-
me, tal com s’entén almenys des d’Occi-
dent– com a mitjà lícit per resistir l’“ocu-
pació”. És obvi que, des d’aquestes
premisses, el govern israelià no pot aspi-
rar a concretar cap acord polític que per-
meti reobrir el procés de pau. La resposta,
doncs, de les autoritats israelianes ha
estat fulminant. Han tallat els contactes
polítics amb l’Autoritat Nacional Palesti-
na, li han congelat la transferència de
fons i han demanat a la comunitat inter-
nacional que talli qualsevol ajuda al poble
palestí. El primer ministre israelià, Ehud
Olmert, ha anunciat que tan bon punt
Hamàs formi govern, el seu país el consi-
derarà una “entitat terrorista”. Els únics
punts que poden rebaixar la tensió del
moment són l’arbitratge del president pa-
lestí, Abu Mazen, que intenta pressionar
Hamàs per evitar l’espiral de tensió que es
preveu, i la decisió del mateix partit gua-
nyador de les eleccions, que podria for-
mar un govern amb moderats en les car-
teres més sensibles.

Sigui com sigui, la victòria de Hamàs i
les declaracions dels seus dirigents en la
constitució del Parlament palestí dema-
nen respostes. Hamàs ja ha demostrat
des de l’oposició que és capaç d’aguantar
el bloqueig econòmic. Mai ha rebut cap
ajuda que no fos de procedència islamista
per vertebrar l’assistència social que tan
bons resultats li ha donat. Però ara la seva
situació ha canviat. Si manté sense cap
variació el radicalisme que l’ha portat al
poder, hauran de poder finançar les des-
peses que implica, per exemple, un cos de
140.000 funcionaris. Hi ha analistes occi-
dentals que recomanen no acorralar
Hamàs contra les cordes. Com a actitud
prudent és raonable. Però resultaria del
tot insensat que Israel contribuís a finan-
çar un govern que vol la seva destrucció o
que Europa continués col·laborant amb
una autoritat que és incapaç d’acceptar
els mínims democràtics exigibles. L’equili-
bri és excessivament complicat. Radicalit-
zar encara més el nou govern palestí seria
un error, però alhora ningú pot pretendre
que se li presti un suport que es dedicarà a
fomentar la tensió i la violència.

JUGADOR DELS GRIZZLIES

Pau
Gasol
Debut
d’alçada
Pau Gasol va debutar ahir a la
matinada en el partit més im-
portant de la NBA, que en-
fronta les seleccions All-Star
de l’Est i de l’Oest. Gasol no va
marcar cap punt, cosa que en
aquells ambients es considera
una mostra de bona educació,
però va ser el millor reboteja-
dor del partit, cosa que es
considera un símptoma de ju-
gador amb capacitat de sacri-
fici a favor del joc d’equip.

CONSELLERA DE CULTURA

Caterina
Mieras
Faltamarcar
elrumb
La dimissió de Xavier Folch com
a director de l’Institut Ramon
Llull és una mala notícia. Pitjor
és encara la situació en què es
trobava des de fa mesos. No hi
ha manera que la consellera de
Cultura, Caterina Mieras, mar-
qui un rumb clar per al depar-
tament, que es mou entre els
compromisos contradictoris ad-
quirits en 25 anys d’oposició i
les sensibilitats contraposades
dins del govern.

PORTAVEU DE LA PLATAFORMA

Mònica
Sabata
Capacitat
deconnexió
La Plataforma pel Dret de Decidir va convocar
fa moltes setmanes la manifestació de dissabte
passat. Durant aquest temps han vist com l’opi-
nió publicada es movia entre l’hostilitat i la in-
diferència. Hi ha empreses que fins i tot es van
negar a acceptar la seva publicitat pagada a
preus comercials. Però la plataforma i la seva
portaveu, Mònica Sabata, no en van desistir en
cap moment. Intuïen, i s’ha demostrat que amb
encert, que la seva crida responia a un corrent
ampli de la societat catalana. Després han tin-
gut l’honestedat d’expressar la seva sorpresa i
de no deixar-se patrimonialitzar.

JUGADOR DEL FC BARCELONA

Samuel
Eto’o
Lliçó
d’humilitat
Disssabte passat, Samuel
Eto’o va donar alguns senyals
de nerviosisme. Semblava in-
quiet perquè el seu retorn no
havia estat el principal catalit-
zador de la recuperació del
Barça. Per aquest motiu, mal-
grat regalar un gol a Larsson,
es va precipitar en algunes ju-
gades. Ahir va demostrar que
havia après la lliçó i es va de-
dicar a entrenar específica-
ment algunes jugades.

IuForn

ElsenyorOielsenyorP

Des de dissabte el senyor (o
senyora) O té un estat d’ànim
100% optimista. Pensa que la
manifestació de BCN va ser la

llavor d’alguna cosa. No sap ben bé quina,
però té un rum-rum que li diu que un
pronunciament de la societat civil com
aquest, fet a banda dels grans partits i
pràcticament sense cap suport mediàtic,
tindrà alguna conseqüència.

En canvi, aquests dies el senyor (o se-
nyora) P té una oferta de pessimisme (o
realisme) que ni al Caprabo. Recorda que
després de la manifestació per l’assassi-
nat de l’Ernest Lluch va tenir una sensa-
ció de rum-rum molt semblant a la del se-
nyor O. Recorda que en aquell moment va
pensar que amb la reacció que havia tin-
gut la societat, alguna cosa havia de canvi-
ar. Que no era possible que tot continués
igual. P recorda la Gemma Nierga dient
allò de “Vostès que poden, dialoguin”,
però encara no s’ha tret del cap la cara de
pòquer dels polítics que aguantaven la

pancarta en sentir-ho. I, sobretot, recorda
que aquella espurna es va anar recondu-
int per carreteres secundàries fins a des-
embocar en un punt tan llunyà del de sor-
tida com el Pacte Antiterrorista signat
per PP i PSOE.

El senyor (o senyora) O també recorda.
Però, com que té un optimisme que el re-
gala, li ve al cap el clam de les manifestaci-
ons contra la guerra de l’Iraq. Aquelles
cassolades, les acampades... Diu que allò
va servir per fer fora del govern un partit
que havia derivat cap a l’autoritarisme.
Diu que va ser la prova que els ciutadans
units poden canviar les coses.

El senyor (o senyora) P diu que sí, que
molta mani i molta cassola abonyegada,
però que si no arriba a ser perquè el PP va
afrontar l’11-M organitzant la mentida
més gran vista, Rajoy seria avui el presi-
dent del govern ej-pañol... i Acebes i Za-
plana serien vicepresidents.

I vostè, què? Opta per ser O d’optimista
o P de pessimista?

“El deutor no és el president, sinó
Maragall. Maragall és president de la
Generalitat pel Partit Socialista i per
Zapatero”
José Bono
MINISTRE DE DEFENSA

“El senyor (o
senyora) O té un estat
d’ànim 100%
optimista. Pensa que
la manifestació de
BCN va ser la llavor
d’alguna cosa”

L’hadita
grossa

Passa-ho!

Lescaresdelesnotícies
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Avui, 2006-02-21, p. 3.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)



30 de novembre del 2007 1€ANY XXXII
N. 10853

Divendres

Des del
1976 www.avui.cat

setembre 2006 setembre 2007

Variació
interanual en % -8,8

-0,04

-26,3

-7,6

Espanya

Catalunya

IRREPETIBLE!!

Ara amb l’AVUI
la banda sonora de la teva vida
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Demà
a la venda
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La Ciutat de les Ciències per
als més menuts ■ Suplement

‘Sortim’ Espectacles
Arriba avui l’apassionada
‘Lady Chatterley’ ■ P40
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denoveshipoteques
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Esports

L’esquena
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preocupaper
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partits
P57
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Lallengua
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dèficitsmés
respecte
aEuropa
P27
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Nova
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Cultura
Umberto Eco: de la bellesa
a la lletjor ■ P44

“Espotser
optimista
iestar
emprenyat”
ATACS DE L’OPOSICIÓ ·
“No tolero que Artur Mas
ni ningú em doni lliçons
de catalanisme”

EntrevistaambJoséMontilla,presidentde laGeneralitat ■ P5-8

INFRAESTRUCTURES ·
“Amb els governs de CiU
és quan menys s’ha
invertit a casa nostra”

Triomfa
el02014:
gairebé
s’exhaureix
elnúmero
del’anydel
referèndum
deCarod Política ■ P12Carod i Montilla, també tenen el 02014 de Nadal ■ XAVIER BERTRAL
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polsdelaindignació
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derepresentantsde lasocietatcivil■ P10
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Política

Societat

Elcervell
delatrama
avortista,
alapresó
pel risc
defugida
P31

Societat

Centnous
senyalsdels
80km/hde
límitales
entradesde
Barcelona
P35
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CONSELLER DE MEDI AMBIENT

Francesc
Baltasar
Només
faltavaaixò
Demà veurem els senyals de
80 per hora en totes les auto-
pistes d’accés a Barcelona.
Les multes començaran a ar-
ribar a partir del mes de
gener. És una mesura que,
com diu el RACC, servirà de
ben poc a efectes mediambi-
entals. Però aconseguirà
crear una dificultat nova a les
persones que entren i surten
de la ciutat de Barcelona com
bonament poden.

PORTAVEU ERC A BARCELONA

Jordi
Portabella
L’oposició
treballa
Ahir, durant el plenari de
l’Ajuntament de Barcelona, va
tornar a fer-se evident la fe-
blesa del govern de la ciutat.
Amb un Jordi Hereu cada cop
més absent, els grups de
l’oposició van tornar a exigir
que es paralitzi el túnel que
ha de travessar Barcelona. La
suma de CiU, PP i ERC al-
menys va servir per garantir
la protecció total del Parc de
Collserola.

PORTAVEU PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR

Mònica
Sabata
Unclamdela
ciutadania
Avui pot ser un dia històric. Dues-centes enti-
tats i organitzacions s’afegiran a una convoca-
tòria que, sobretot, és un clam de la societat
catalana, que es nega a deixar-se menystenir
per ningú i que, a més, reclama el dret a no ser
tutelada des d’enlloc. Avui, doncs, quedarà
clara quina és la vitalitat social i política
d’aquesta societat. En qualsevol cas, és d’es-
perar que els partits polítics catalans tinguin
la perspicàcia suficient per col·locar-se, mo-
destament, al darrere d’una ciutadania que
cada cop confia menys en la política professio-
nal. Per no parlar del sindicalisme.

CANTANT DE ROCK

Bruce
Springsteen
Dosmillor
queun
L’èxit de vendes de les entrades
per al concert del Boss al Camp
Nou han convençut els promo-
tors de fer-ne un altre just l’en-
demà. Així que dimarts de la
setmana que ve es posaran a la
venda més entrades. Però no
creuen que es repeteixi la bo-
geria d’abans-d’ahir, en què en
menys de vuit hores es van es-
gotar les 72.000 entrades dis-
ponibles. De Boss només n’hi
ha un, però de concerts, dos.

“De totes les televisions públiques, la
més antigovernamental és la nostra, i
això no és positiu”

Joan Ferran
DIPUTAT DEL PSC

L’hadita
grossa

Lescaresdelesnotícies
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EDITORIAL

Al carrer,
per l’orgull
d’un país

Aquesta tarda, a les cinc, hi
ha convocada la manifestació

al centre de Barcelona que té l’es-
lògan: “Som una nació i diem prou.
Tenim dret a decidir les nostres in-
fraestructures”. Moltes causes per
a una marxa que pot assemblar-se
a la del 18-F. El president Montilla
–que no serà a la manifestació–
deia ahir que és el moment de
l’eficàcia i no de l’èpica.

Eficàcia sí. Èpica també. Catalu-
nya es lamenta, i protesta aquesta
tarda, sobretot per la ineficàcia
d’un ministeri de Foment que
havia de construir un tren d’alta
velocitat i, de moment, s’ha carre-
gat un servei de Rodalies que ja
anava fent tentines. Per això, de
tant en tant, una mica d’èpica no fa
cap mal. L’autoestima de molta
gent ho necessita i la del país, més
dificil de quantificar, també. I més
encara si, per posar alguns exem-
ples, ens trobem formant part d’un
Estat que juga a amagar les balan-
ces fiscals amb la mateixa habilitat
que els trilers de la Rambla. Per
més que aixequem el vaset on ens
pensem que hi ha la bola, mai no
sabem com s’anivella la solidaritat
entre pobles. I la sensació, fona-
mentada, és que ens aixequen la
camisa. Però no tot són problemes
d’infraestructures, de retorn d’im-
postos o d’interpretacions partidis-
tes del nou Estatut. Hi ha temes més
greus per a l’esperit d’un poble.

Catalunya està sent maltractada.
Fomentar l’odi entre pobles perquè
dóna vots és una irresponsabilitat
que s’ha estat cometent els últims
anys i que, pràcticament, hauria de
ser delictiva. Si més no, no hauria
de sortir de franc intentar que la
convivència s’esquerdi fins a arri-
bar a la fractura. Atiar la catalano-
fòbia a partir de fomentar la menti-
da, explicant una versió del país
que no s’ajusta, ni de bon tros, a la
situació real és molt perillós i
d’unes conseqüències tan imprevi-
sibles com espaordidores. Tot això
s’ha estat fent els últims temps i res
no indica que aquest fenomen de
carregar contra la imatge de tot allò
que és català s’aturi o vagi minvant.
Davant d’aquesta situació, de tant
en tant, cal dir prou. Per dignitat.
Per orgull de país. De tant en tant,
com avui mateix, hi ha l’oportunitat
de sortir al carrer i alçar la bandera
d’una identitat que voldrien mal-
mesa i que no podem deixar que la
trepitgin més.

ToniCruanyes

HitrobaremafaltarelPSC

Seria un error que algun dels partits
polítics que donen suport a la
manifestació se la volgués
apropiar en exclusiva. La d’avui és

l’expressió ciutadana d’un malestar que
ve de lluny, però que ha cristal·litzat amb
el caos de les infraestructures d’aquests
últims mesos. Tenim motius per queixar-
nos i als carrers de Barcelona hi
confluiran els catalanistes que fa dos
anys es van sentir insultats per les
contínues negatives espanyoles al nou
Estatut i els que ara s’adonen que els
mitjans polítics i econòmics amb què
comptem són insuficients per, com a
mínim, tenir una xarxa de Rodalies que
funcioni. És una reivindicació del
catalanisme en el sentit més ampli. Per
això seria tan greu que algun partit
cregués que l’èxit de la manifestació li
pertany, com també és una llàstima que
el PSC –que ha estat tantes vegades a la
trinxera del catalanisme– no hi participi.
Les raons per sortir al carrer són

compartides per centenars
d’associacions, representants de sectors
culturals i econòmics i un ventall polític
que va des d’Iniciativa per Catalunya fins
a Unió Democràtica. Per què no el PSC,
doncs? La Generalitat no gestiona
Rodalies, ni té responsabilitat en les
obres del TGV, ni l’apagada és tampoc
culpa seva. Ningú no dubta tampoc que el
PSC faria tot el possible per evitar les
eventuals retallades a l’Estatut per part
del Tribunal Constitucional. Aleshores,
de què tenen por els socialistes catalans?
Si creuen que la manifestació es pot
convertir en un linxament del govern
central a pocs mesos de les eleccions, la
millor manera d’evitar-ho és participar-hi
i ampliar encara més la legitimitat d’una
protesta que ens hauria d’unir, no
separar. Només quan ens hem plantat
junts hem aconseguit fer salts endavant,
en el nostre autogovern i en el nostre
benestar ciutadà. Si estem d’acord en el
diagnòstic, sortim junts al carrer.

“Seria molt greu que
algun partit cregués
que l’èxit de la
manifestació li pertany,
com és una llàstima que
el PSC no hi participi”

Alatres
Director adjunt
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Futbol: L’EspanyolielBarçasaldenentaules(1-1)underbideChampionsP55-58

Tot allò que de fugar-se
en fa un art ■ Suplement

‘Plaers’ ‘Cèntim’

✃

Amb aquest cupó 
+ 8,95 ¤ aconsegueix

aquest llibre-cd

IRREPETIBLE!!

TOTA la
Nova

CançóGenerar disseny amb criteris
ecològics ■ Suplement

Una imatge de la multitudinària manifestació d’ahir a Barcelona, convocada per plataformes sobiranistes i partits després del col·lapse de les infraestructures ■ M. ÀNGELS TORRES

CatalunyadiuprouCatalunyadiuprou

ETAmataaFrança
unguàrdiacivil
ienfereixunaltre
Tots els partits responen amb un inèdit
compromís d’unitat antiterrorista ■ P14-15

Política

MANIFESTACIÓ MASSIVA ·
Centenars de milers de
ciutadans surten al carrer per
exigir respecte pel país P6-13

MANIFESTACIÓ MASSIVA ·
Centenars de milers de
ciutadans surten al carrer per
exigir respecte pel país P6-13
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VicentSanchis

Quantsllumsvermellss’hand’encendre?

La manifestació que ahir va
recórrer els carrers de Barcelona
va ser com havia de ser:
multitudinària i contundent.

Èpica, president, èpica. Aquesta vegada
l’èxit semblava garantit. No va ser un cop
d’efecte com la del 18 de febrer de l’any
passat, que reclamava l’Estatut del 30 de
setembre sense retallades. Allà hi havia
la sorpresa, ara hi ha hagut el mètode.
Contra la mateixa constatació: l’escàs
marge que tenen els catalans per viure
amb la dignitat que ha de correspondre a
qualsevol poble que se’n senti. La d’ahir la
va fer possible i efectiva una organització
aquesta vegada molt més conscient de les
pròpies forces. La clau de l’èxit s’entén
des de la coincidència de dos factors en
aparença contradictoris: el descrèdit de
la política i la política mateixa. És a dir, la
força d’aquells que han estat
desenganyats pels partits convencionals
i les seves constatables limitacions, d’una
banda, i la dels partits polítics, que van
posar tots els seus recursos i tota la seva
gent a la graella, de l’altra. La
concentració que es va convocar fa unes
setmanes a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona va ser un fracàs perquè
aquestes dues forces no van treballar
conjuntament, per molt paradoxal que
pugui semblar l’afirmació.

La política a Catalunya no es regenera-
rà i no tornarà a recuperar les il·lusions
perdudes si no és capaç d’interpretar
aquesta contradicció. La força d’aquells
que se n’han desenganxat no serà total-
ment efectiva si no és, també, a partir del
sistema de partits polítics. Aquest país
no ha arribat a una situació de no retorn
en què s’hagi fet imprescindible substitu-
ir un sistema podrit per un de renovat,
però s’han encès molts llums vermells
que exigeixen canvis i valentia.

El catalanisme ho ha entès en part. Ho
ha entès Esquerra Republicana, que ha
marcat una data –l’11 de setembre del
2014– al somni sobiranista. I ho ha entès
igualment Convergència Democràtica,
que ha començat a desplegar un nou pro-
grama i una nova estratègia per superar
una exasperant paràlisi d’idees i objec-
tius. Però no n’hi ha prou. Perquè Es-
querra no només ha de fixar punts d’ar-
rancada col·lectiva, sinó que ha de co-
mençar a fer efectiva l’estratègia que els
ha de fer possibles. ¿Com es pot articular
el sobiranisme des d’un govern que majo-
ritàriament no n’és, de sobiranista? Pel
que fa Convergència, ¿quina Casa Gran
somnien els seus dirigents si l’empetitei-
xen amb l’acció quotidiana?

Els fanals vermells són alarmants. Ca-
talunya s’ha situat al vagó de cua en
molts àmbits decisius: infraestructures,
eficàcia administrativa, ensenyament,
modernització empresarial... Ja no són
uns quants eixelebrats els que procla-
men que no anem bé, sinó les estadísti-
ques i les veus fins ara més aparentment
assenyades. Amb la frustració estatutà-
ria ha acabat una etapa de conformismes
i confiances que el govern de José Luis
Rodríguez Zapatero ha acabat d’ensor-
rar. Si algú es pensa que una hipotètica
eficàcia en la gestió canviarà tot aquest
panorama, quedarà ben servit. Ara cal
recuperar la il·lusió col·lectiva amb fór-
mules audaces que trenquin l’habitual
confrontació entre partits.

Cal encetar una nova etapa en què
cada força política sigui molt més ambi-
ciosa i estigui disposada a arribar fins i
tot al sacrifici per desbloquejar aquesta
situació d’incertesa que pateix una gran
part –la més sensible i la més lúcida– de
la societat catalana. El PSC ha de ser
capaç de fer gestos molt més audaços en-
front del PSOE i ha de sospesar la possi-
bilitat de proposar un govern d’unitat si
el Tribunal Constitucional desmunta el
que ha estat el seu gran argument
d’aquestes dues legislatures. Convergèn-
cia i Unió ha de superar els conflictes in-
terns i ha de fer efectius tots els canvis
que donin credibilitat a les propostes
d’Artur Mas. Esquerra Republicana ha
d’estar disposada a sacrificar les comodi-
tats que li suposa governar sense ambici-
ons reals. Amb aquests gestos tots els ca-
talans desenganyats amb una política de
jugada curta i volada encara més escassa
han de recuperar la il·lusió, però no han
de cedir en la pretensió de sacsejar els
partits amb el seu activisme.

Hi ha molts fanals vermells encesos.
Massa. Ha arribat el moment d’entendre
que el present exigeix canvis sincers.
Una nova manera d’entendre la política i
una manera molt més arriscada d’enten-
dre el patriotisme. Un concepte superat
per a alguns però que encara, almenys en
aquest país, constitueix l’única garantia
d’un futur millor per a tothom.

“La clau de l’èxit de la
manifestació d’ahir s’entén
des de la coincidència de
dos factors en aparença
contradictoris: el descrèdit
de la política i la política
mateixa”

Endefensapròpia

ANTHONY GARNER

EDITORIAL

Per dignitat,
calen
respostes

Amb la manifestació d’ahir i la
del 18 de febrer de l’any pas-

sat, centenars de milers de perso-
nes han expressat la seva indigna-
ció de l’única manera possible: sor-
tint al carrer al crit de “Som una
nació i diem prou”. Primer va ser la
retallada a l’Estatut i, ara, l’excusa
ha estat el caos en les infraestruc-
tures. I totes dues reclamacions van
estretament lligades. Tenim dret a
decidir, i decidim que volem els ins-
truments polítics necessaris per
viure amb dignitat i amb el benes-
tar que ens correspon i mereixem.
Això inclou totes les demandes que
es van llegir ahir en acabar la mani-
festació: volem més inversions en
infraestructures, necessitem el
traspàs de la gestió dels transports,
exigim que es facin públiques les
balances fiscals entre Catalunya i
l’Estat espanyol i és imperatiu que
la Generalitat recapti i gestioni els
nostres impostos.

Orgullosos de ser catalans, ahir,
l’ambient familiar, apartidista i cívic
va ser el to dominant en tota la ma-
nifestació. Pares i fills, al costat de
grups de joves, d’avis o d’organitza-
cions civils, es van manifestar per
un sentit de dignitat. No hi va haver
incidents, i les proclames, pancar-
tes i eslògans que es van sentir du-
rant tot el recorregut de la marxa
van ser pacífics i respectuosos. Al-
guns portaven senyeres estelades,
mentre que també es podien sentir
converses en castellà i, de fons, res-
sonaven les tenores. El to incloent
de la manifestació l’exemplificava
la presència al carrer dels expresi-
dents Jordi Pujol i, especialment,
Pasqual Maragall, que d’aquesta
manera posava en entredit la línia
oficial del PSC.

I ara, què? Això no es pot quedar
aquí. No poden passar desaperce-
budes les queixes de centenars de
milers de persones. L’exigència de
més autogovern i millors serveis és
sobre la taula, i ho reclamen des de
fa temps tots els partits polítics,
menys el PP i Ciutadans. Els nacio-
nalistes, independentistes i catala-
nistes que fa anys que sumen majo-
ria al Parlament de Catalunya, i que
en tantes ocasions han estat i són
claus al Congrés de Diputats, hauri-
en d’actuar en conseqüència. Ahir
al carrer es va dibuixar una majoria
clara, disposada a reaccionar quan
cal. La gent empeny, ara correspon
als polítics donar una resposta a
l’exigència ciutadana.

Avui, 2007-12-02, p. 3.
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Economia:ElportdeBarcelonaesconsolidacomunnusd’autopistesdelmarP16

La lesió d’Henry dispara
les alarmes ■ Suplement

‘Avant’ Espectacles
Barcelona, capital mundial
del jazz ■ P38-39

Montillanos’immuta
MANIFESTACIÓ DE L’1-D ·
Assumeixelmalestarperò
esdesmarcadequalsevol
reivindicaciósobiranista

CIU, ERC I ICV, EXIGENTS ·
Elspartitsqueesvansumar
a lamarxareclamenqueels
socialistesmoguin fitxa ■ P5-6

L’ANTÍDOT, LA GESTIÓ ·
ElPSCconfiaque larepresa
deRodalies i les inversions
desactivaran la indignació

Frausenel5%
delscasaments
ambestrangers
El Registre Civil de Barcelona va denegar
15 sol·licituds de boda el 2006 ■ P24

Política

Elgovernde
Zapatero
avisaANB
quelapot
il·legalitzar
P7

SocietatMón

Putinarrasa
ambel63%
icontrolarà
laDuma
quanplegui
P12-13

Seguidors d’Hugo Chávez expressant el seu suport al sí a la reforma de la Constitució veneçolana ahir als carrers de Caracas ■ JOSÉ MIGUEL GÓMEZ/REUTERS

Món

Chávezse’n
surtambel
sí,segons
elsprimers
sondejosde
laconsulta

P10-11

La incertesa
marca a
Veneçuela el
recompte
de vots del
referèndum de
la Constitució
bolivariana
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FUTBOLISTA DEL MILAN

R.Izecson,
‘Kaká’
Pilotai
camesd’or
El migcampista brasiler de
l’AC Milan va pujar un graó
més en l’elit del futbol mun-
dial en guanyar la Pilota d’Or
2007 per aclaparadora ma-
joria. Kaká va rebre 444 vots
i va quedar per davant del
portuguès del Manchester
Cristiano Ronaldo (277) i de
l’argentí del Barça Lionel
Messi (255). Kaká és el quart
futbolista brasiler que obté
el guardó.

DIR. FEST. JAZZ BARCELONA

Tito
Ramoneda
Déuescolta
JazzaBCN
La 39 edició del Voll-Damm
Festival Jazz Barcelona ha
confirmat la ciutat com una de
les capitals mundials del gène-
re. La presència de les figures
de referència de l’escena ha
posat el llistó tan alt que l’any
que ve, en què es farà l’edició
número 40, s’haurà de recór-
rer a l’espiritisme per portar
els clàssics dels clàssics. Pot-
ser hi ajudarà que Déu escolta
jazz i ho fa a Barcelona.

PORTAVEU PSC

Miquel
Iceta
Lamanifestació
mereixresposta
L’èxit de la manifestació de dissabte als carrers
de Barcelona no pot ser ignorat pel partit que os-
tenta la presidència de la Generalitat. El seu por-
taveu parlamentari va dir ahir que les pancartes i
els eslògans tenien un fons sobiranista que no
comparteix, i va afegir que ja hi ha un pacte per
les infraestructures de Catalunya. En resum, Mi-
quel Iceta ha fet com si no sentís el clam del car-
rer. Sí, molts dels manifestants es van declarar
sobiranistes, però el motiu de sortir al carrer ha
estat el caos dels últimes mesos en les infraes-
tructures. I, precisament per això, el PSC ha de
donar alguna resposta.

CANCELLERA ALEMANYA

Angela
Merkel
Lainflació
mésalta
Amb un 3% al mes de novem-
bre, Alemanya ha registrat la in-
flació més alta dels últims 13
anys. Després de mesos de con-
tenció, alguns economistes con-
sideren que la situació ara és
“alarmant” i demanen la inter-
venció del Banc Central Euro-
peu. A Angela Merkel la pujada
de preus l’agafa en ple equador
del seu mandat i amb un enduri-
ment de les posicions dels seus
socis socialdemòcrates.

“Àrabs o llatins, africans o xinesos,
podran votar en el referèndum
d’independència del 2014”

Josep-Lluís Carod-Rovira
VICEPRESIDENT DEL GOVERN

L’hadita
grossa

Lescaresdelesnotícies
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EDITORIAL

El necessari
front comú
contra ETA

Tots els partits amb represen-
tació al Congrés de Diputats

han condemnat de forma unànime
la mort a França d’un guàrdia civil a
mans d’ETA. Aquest és un consens
gairebé inèdit en un ambient polític
carregat i amb els ulls posats a les
eleccions generals del mes de març.
La resposta de tots els partits ha
estat correcta, almenys de moment.
S’ha signat un comunicat conjunt i
s’ha convocat una manifestació uni-
tària per demà. Això és el que passa
en els països normals quan hi ha un
atemptat, sigui del signe que sigui.
Amb els continus atacs del Partit
Popular contra la política antiterro-
rista del govern de José Luis Rodrí-
guez Zapatero és impossible fer cap
pas cap a la racionalització de la
qüestió basca. I més que mai, en
aquests moments fa falta raó, més
que actituds viscerals.

L’escenari nou que suposa aquest
atemptat cal analitzar-lo en la seva
totalitat. D’una banda, tenim la pri-
mera víctima mortal d’ETA des que
el passat 5 de juny anunciés que
abandonava la treva. Tot i que, de
fet, ja l’havia trencat el desembre de
l’any passat amb l’atemptat de Ba-
rajas, que va provocar la mort de
dos immigrants equatorians. De
l’altra, segons la informació policial,
la mort del guàrdia civil abans-
d’ahir a França no va ser per un acte
premeditat d’ETA d’atemptar, sinó
que va ser una decisió improvisada
quan els etarres van identificar els
membres de la policia espanyola i
es van creure descoberts. Això en
cap cas no serveix per exculpar ETA.
La culpa de les morts és de qui as-
sassina. Però sí que ens situa en
l’actual lògica etarra: ni a Barajas
l’any passat ni a Capbreton aquest
cap de setmana ETA tenia intenció
de provocar morts en aquell mo-
ment.

Al País Basc, l’atemptat agafa el
PNB en el moment de relleu del pre-
sident de la direcció del partit. Iñigo
Urkullu demanava ahir establir
ponts de diàleg amb l’esquerra
abertzale, mentre que 46 proces-
sats per l’Audiència Nacional estan
detinguts des de divendres en el
marc del sumari contra el presump-
te entorn d’ETA. De les dues vies per
acabar amb la violència terrorista
–el diàleg polític i la lluita policial–
una no és necessàriament contrària
a l’altra, però de moment cap de les
dues estratègies no ha aconseguit
la pau desitjada.

XavierBosch

LavalentiadePasqualMaragall

Agafem el Le Monde d’ahir. Pàgina
3. Parla de la massiva
manifestació de dissabte, del
dèficit d’infraestructures, de

l’ocultació expressa de les balances fiscals
i, al capdavall, del fracàs de Zapatero amb
Catalunya. És un bon resum. Semblant al
que han sabut fer les forces polítiques
catalanes l’endemà de la marxa contra la
Santa Indignació. Duran i Lleida diu que
“hi havia un poble al carrer, sense
president”. Joan Herrera, després de
l’èxit multitudinari, reclama un “canvi de
prioritats”. I per Joan Ridao, la processó
ha de fer reflexionar el conjunt de la
societat espanyola. Malauradament, ja
podem anar fent frases, que ni Montilla
s’immuta, ni canviaran les prioritats de
ningú, ni la societat espanyola està
disposada a fer cap mena de reflexió
perquè amb prou feines l’han informada
de l’abast de la “senyerada”. Els
socialistes manen a Espanya, manen a
Catalunya i manen a Barcelona, dominen

la maquinària del poder (i bona part de la
mediàtica) i, a més a més, ja fa temps que
hem descobert que el PSOE i el PSC, com
més cosins, més endins. Per tot això, el
PSC ha pogut fer com si sentís ploure i
s’ha quedat tan ample. Iceta ha tret
importància a la manifestació i ha deixat
clar que el PSC mantindrà el rumb.

La miopia política, però, pot ser peri-
llosa. La supèrbia, encara més. El PSC es
va clavar una patacada important a les
eleccions al Parlament i ara són la clau
perquè Zapatero repeteixi a la Moncloa.
Mentrestant, Antoni Castells reclama
grup parlamentari propi al Congrés, So-
brequés i Rubert de Ventós porten la
pancarta a primera línia, el conseller
Nadal no hi va però vol i dol i, sobretot,
Pasqual Maragall marca perfil propi
anant a la manifestació. En aquest cas,
no és cap maragallada. Ni ressentiment
cap a ningú. És, senzillament, compro-
mís amb el seu país. Sense vergonya,
sense complexos i sense embuts.

“No és cap
maragallada. Ni
ressentiment cap a
ningú. És, senzillament,
compromís amb
el seu país”

Alatres
Director
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Obres:EltúneldeViella,quehacostat72milionsmésdelprevist,obreavuiP34

Estellés obre el nou Centre
Escènic de Salt ■ P42

Espectacles Esports
Acaba el compte enrere de
la reaparició d’Eto’o ■ P58

Marxaenrere
allloguerforçós
DICTAMEN · ElConsellConsultiuavisaqueobligaraarrendarels
pisosés inconstitucionalCANVI · Eltripartit revisaràla llei ■ P20-21

Política
Dosetarres
intentenrobar
uncotxeapunta
depistola

P11

La policia sospita
que són els
mateixos que van
atemptar contra
els guàrdies civils

Món

Chávezno
s’arronsa

P14

Elpresidentveneçolà
acceptaladerrotaal
referèndum,però
nodónapermorta
lasevareforma
delaConstitució

RUTH MARIGOT

MigsegledegranfeinadePaideia. L’escolad’educacióespecialPaideia,quejaportamigsegle
d’existència,estraslladaràdesdelasevatorredelcarrerPanamàdeBarcelonaaunnouedificiquesesituaràenunsterrenysdeCanRigaltquel’Ajuntament
deBarcelonarequalificarà.Al gener, l’escola crearà una fundació per impulsar serveis d’atenció als disminuïts psíquics.Barcelona ■ P38-39

Societat

Educacióvolqueelsmestresfacinun
cursdepràctiquesabansd’opositar
Els nous estudis de magisteri, de quatre anys de duració, s’implantaran el setembre del 2009 ■ P30-31

Política

40alcaldes
deCiU,ERC
iICV,pel
dreta
decidir

P7

Càrrecs municipals
dels tres partits
presenten avui un
manifest conjunt
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PRES. FEDERACIÓ RUSSA

Vladímir
Putin
Victòriasota
sospita
Vladímir Putin s’ha assegurat
el control de la Duma per
quan deixi de ser president de
Rússia amb l’amplíssima vic-
tòria del seu partit a les elec-
cions legislatives. Un triomf
que ha superat la marca del
60% dels vots emesos... i que
precisament per això, per
això i per les condicions en
què s’ha desenvolupat la vo-
tació, ha revifat la sospita in-
ternacional de frau.

PRESIDENT VENEÇOLÀ

Hugo
Chávez
Urnesnetes
aVeneçuela
Es podrà dir el que es vulgui
del règim de Veneçuela però,
des de diumenge al vespre, ja
no se’n pot dir dictadura.
Hugo Chávez va reconèixer
públicament la seva derrota i
ningú no discuteix la netedat
del sistema electoral veneço-
là, que ha permès a l’oposició
imposar-se en el referèndum.
S’haurà de seguir l’evolució
del règim, però no negar-ne
el caràcter democràtic.

CONSELLER D’HABITATGE I MEDI AMBIENT

Francesc
Baltasar
Quanlapropietat
tambéésundret
El lloguer forçós de pisos desocupats és in-
constitucional. Ja no ho diuen només CiU i el
PP sinó que així ho ha dictaminat el Consell
Consultiu de la Generalitat, que, ves per on, ha
hagut de recordar al govern Montilla que la
propietat també és un dret. És cert que el pre-
sident Montilla i el PSC no ho veien clar des del
principi, però, tot i això, van preferir tenir la
festa en pau amb els socis d’ICV i el projecte va
veure la llum. El doble efecte d’aquesta deci-
sió ha estat un pacte nacional de l’habitatge
sense el suport de CiU i el PP i, ara, un revés
jurídic que deixa en evidència tot el govern.

DIRECTOR ARTÍSTIC

Salvador
Sunyer
Teatrelluny
deBarcelona
El Temporada Alta de Giro-
na, que dirigeix Salvador Su-
nyer, ja és una referència im-
portant en el teatre d’aquest
país. I, mentre encara funci-
ona, Sunyer ha estat capaç
de tirar endavant un segon
projecte, encara més ambi-
ciós: el nou Centre d’Arts Es-
cèniques de Salt/Girona.
Una iniciativa teatral que
s’afegeix als èxits de Reus i
Terrassa.

“Si em permeten la petulància, diré
que va ser una manifestació a favor
del meu departament”

Joaquim Nadal
CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

L’hadita
grossa

Lescaresdelesnotícies
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EDITORIAL

Deixeu els
manifestants
en pau

La manifestació de cente-
nars de milers de persones

pels carrers de Barcelona no ha
tingut la traducció que esperà-
vem en el món de la política. A
quatre mesos de les eleccions
generals, tothom l’ha aprofitat
per treure’n rendiment electoral
a curt termini. De fet, la capitalit-
zació que en volen fer els uns i la
minimització que n’estan fent els
altres poden acabar matant l’es-
perit mateix de la protesta. La
gent va sortir al carrer per digni-
tat, per demanar sense interme-
diaris millores en les infraestruc-
tures i el dret a decidir sobre els
recursos propis. És cert que les
banderes estelades van inundar
la Via Laietana i els crits a favor
de la independència van ser els
més sentits, però la manifestació
va ser molt més que una protesta
independentista. Aquesta és la
coartada dels que han decidit
no prendre nota del malestar
ciutadà. En lloc d’atendre la quei-
xa, xiulen i fan veure que no la
senten.

No han entès res. El PSOE ha ins-
crit la manifestació en una suposa-
da maniobra electoral dels partits
sobiranistes. I els mitjans de co-
municació afins han seguit aques-
ta línia. L’editorial d’ahir d’El País
es titulava “Trampa y bochorno” i
argumentava que “la exaltación
independentista en la protesta de
Barcelona es un fraude político a
los asistentes”. També ridiculitza-
va els que es van manifestar: “Re-
sultó especialmente patético ob-
servar al expresidente Jordi Pujol
marchar delante de una cuatribar-
rada con la estrella secesionita”.

L’AVUI va sortir al carrer i va
donar suport a la manifestació. És
per això que ens sentim amb
l’obligació de defensar-nos
d’aquestes ofenses. La manifesta-
ció més gran que ha tingut lloc a
Catalunya des de les protestes per
la guerra a l’Iraq mereix, com a
mínim, respecte. Sí, ens vam ma-
nifestar pel dret a decidir i perquè
som una nació. Però també vam
sortir al carrer pels problemes de
Rodalies i per dir prou al dèficit
d’infraestructures que escanya
Catalunya. Si volen, poden conti-
nuar fent veure que no ho ente-
nen. Però la realitat és tossuda i
exigim solucions. Fins quan, a
sobre, haurem de demanar perdó
per haver-nos manifestat?

SalvadorCot

Araésprogretancar-seacasa

Molts socialistes francesos ja no
creuen en l’eix esquerra-dreta,
i per això treballen amb
Nicolas Sarkozy. De fet, els

passa el mateix que als socialdemòcrates
alemanys que governen amb Angela
Merkel. Una mica per tot Europa, l’antiga
clivella s’ha anat esborrant. En el fons és
la victòria del fets i no paraules, el triomf
de la gestió per damunt de la ideologia.
No hi ha política, només diners públics
per assignar, diuen.

Amb dues excepcions. La primera és
Espanya, on esquerra i dreta s’han espe-
cialitzat en dues expressions alternati-
ves del mateix nacionalisme, que són
percebudes com a diverses –i, fins i tot,
oposades– per la seva opinió pública.
Pels uns, Espanya l’han de fer AENA i
AVE, mirant de no fer gaire soroll. Pels
altres, Espanya també l’han de fer AENA
i AVE, però fent el màxim de soroll. Mal
que bé, així fan política i, al capdavall, els
va millor que als seus veïns europeus.

L’altra excepció és Catalunya. Aquí,
just al contrari que a Europa, dels fets i
no paraules, de la filosofia de la gestió i
l’assignació de partides se’n diu esquer-
ra. Una manera intel·lectualment econò-
mica de no haver d’arrossegar malde-
caps ideològics dins el portapaquets del
cotxe oficial. A més, permet acusar de
dreta tothom que estigui fora del govern.

El problema és que dissabte passat
aquest pedaç tan útil va saltar fet a mi-
ques als carrers de Barcelona. Perquè, es
pot afirmar que qui es va manifestar va
ser la dreta? Protestar per la poca inver-
sió en Rodalies és de dretes? Exigir un
bon servei públic és ser de dretes? De-
nunciar l’arbitrarietat amb el diners dels
impostos és una actitud de dretes?

Més preguntes. No queixar-se per la
mort de 14 treballadors en les obres del
TGV és ser d’esquerres? Defensar un mi-
nisteri, faci el que faci, és d’esquerres?
Lluitar per mantenir intactes els poders
de l’Estat és d’esquerres? De debò?

“¿Es pot afirmar que
qui es va manifestar
va ser la ‘dreta’?
¿Protestar per la poca
inversió en Rodalies
és de ‘dretes’?”

Alatres
scot@avui.cat
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Espectacles
Els Pets i Els Amics de les
Arts, junts a Montjuïc ■ P37

‘Sortim’
Convivència de cultures
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ACORD ·  El lema hi
anirà dividit en dos,
amb la senyera al mig

Al final, senyera i lema
PROTOCOL ·  Rere la
bandera se situaran
Montilla i Benach

ACTE · La declaració
inclourà l’aspiració a
la plena sobirania ■ P4-8

Bústia Allau de cartes dels lectors                                                                                                                                              P22-25

“No hi hauria de faltar cap català” J. Buxadé (Barcelona) · “Oblideu per un dia el partit i penseu en
Catalunya” J. Alsina (Barcelona) · “Els jutges, que no facin política”  B. Vallverdú (la Seu)·  “Hi
defensarem la dignitat de la nostra nació” Ll. Feliu (Sant Cugat) · “No a les decisions dels altres” 
J. Playà (Barcelona)  · “Ens mereixem respecte” F. Bonastre (Pineda de Mar) · “Si estimem la nostra
pàtria, hi hem d’anar”  J. Garcia (Sabadell) · “Desitjo molt més per a nosaltres” I. Arqué (Badalona) ·

Els expresidents del govern Jordi Pujol i Pas-
qual Maragall i del Parlament Heribert Barrera
i Joan Rigol van fer ahir una crida unitària als
catalans perquè acudeixin massivament a la

“El poble de Catalunya rebutja el tracte que ha rebut”
manifestació de demà contra la sentència del
Tribunal Constitucional que retalla l’Estatut.
En una declaració institucional que Rigol va
llegir amb solemnitat en presència dels altres

expresidents, es va reclamar que es preservi
“l’orgull, l’autoestima i el sentit de la dignitat”
de Catalunya, alhora que es va rebutjar el trac-
te que ha rebut el nostre país. ■ ROBERT RAMOS

P17

Amenaçats
400 llocs
de treball de
venedors
de Bimbo
L’empresa tancarà
la xarxa comercial
de Lleida a l’agost
com a “prova pilot”

Economia

P14

La nova llei
permetrà la
privatització
parcial de
les caixes
El decret llei del
govern espanyol
compta amb el
suport del PP

Economia

P26

L’onada de
calor castiga
l’Ebre i
les terres
de Ponent
Dues persones
moren a Badajoz i
Sevilla per les altes
temperatures

Societat
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La sentència
del TC confirma
l’estocada a
la immersió
lingüística

ADHESIONS · Gairebé
1.500 associacions donen
suport a la manifestació

EXPRESSIÓ · Els catalans,
convocats a defensar la
nació i el seu dret a decidir

Quedem a les sis a
passeig de Gràcia

ESTATUT · La publicació de
la sentència ahir es valora
com una “provocació” ■ P4-14

“El castellà no pot deixar de ser
també la llengua vehicular” · “Hem
descartat tota pretensió
d’exclusivitat d’una de les llengües
oficials” · “La Constitució no coneix
altra nació que l’espanyola” ■ P4-7

La manifestació d’avui ha de ser
multitudinària. La sentència del TC

sobre l’Estatut, de la qual ahir es va conèi-
xer la lletra petita, és cada cop més inad-
missible. Es miri com es miri, és un gran pas
enrere. I en apartats com el de la immersió
lingüística a l’escola, tota una declaració de

Un voluntari d’Òmnium endreça un grup
de senyeres que onejaran durant la ma-
nifestació que se celebrarà aquesta tar-
da en defensa de la nació catalana i el

guerra que només es pot combatre amb la
desobediència. A Espanya no només no

dret a decidir dels catalans. El punt de
trobada és la cruïlla del passeig de Grà-
cia i l’avinguda Diagonal a partir de les
sis. S’espera una manifestació rècord.

ens escolten sinó que, simplement, no ens
volen escoltar. Però ho hauran de fer. So-

Ahir va sortir publicada la sentència del
Tribunal Constitucional que raona la re-
tallada de l’Estatut, coincidència que es
valora com una “provocació”.

bretot si avui hi ha una resposta clara, con-
tundent, unitària i multitudinària per part
de la societat civil. Més enllà de l’especta-
cle que la classe política ens ha ofert a l’ho-
ra d’organitzar la manifestació, aquesta
tarda tots hem de ser a passeig de Gràcia.
(Continua a la pàgina 3.)

EDITORIAL

Ens hauran d’escoltar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A punt per a una resposta contundent
ROBERT RAMOSEntrevista a Josep Maria Soler

“És possible que
l’etapa del pacte
constitucional
s’hagi acabat” ■ P28

Reportatge: De l’autonomia del segle XX al sobiranisme del segle XXI P10-13
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La frase
del dia

“[La manifestació] és una marxa
contra la democràcia”

Rosa Díez, PORTAVEU D’UNIÓ PROGRÉS I DEMOCRÀCIA (UPYD)

La resposta del poble català a
la sentència del TC no ha de

ser només la resposta a una retalla-
da incomprensible d’un Estatut que
ja havia passat per les urnes. La ma-
nifestació d’avui ha de ser un clam
contra la manca de respecte que Ca-
talunya ha patit al llarg d’aquest ro-
cambolesc procés de quatre anys.
La nostra dignitat nacional n’ha sor-
tit tocada, i ho han de saber. Han de
saber que uns quants juristes amb el
seu càrrec caducat no estaven legiti-
mats per carregar-se els nostres
drets lingüístics, ni per discutir sobre
el nostre finançament ni sobre els
nostres símbols nacionals. Les rela-
cions entre Catalunya i Espanya
n’han quedat tocades, i no només
transitòriament: el que hem posat
damunt la taula és que el pacte
constitucional del 78 ha arribat a un
final de trajecte i ara no veiem quin
és l’encaix de Catalunya a Espanya.
No hem d’acceptar que es modifiqui
ni una sola línia de l’Estatut que vam
aprovar en referèndum, i no podem
acceptar que des de Madrid ens dic-
tin quina ha de ser la nostra política
lingüística. I, encara menys, no po-
dem acceptar determinades acti-
tuds hostils cap a Catalunya després
que els nostres esforços durant tants
anys hagin estat molt més dedicats a
voler entendre’ns que no pas sepa-
rar-nos. Per això, una factura tan in-
justa com la que ens passen ha de
tenir una resposta contundent. Avui,
però, no és dia de saber de qui és
culpa tot plegat. Ni de si la reacció de
la nostra classe política ha estat en-
certada o no. La lletra petita de la
sentència s’ha d’analitzar amb cal-
ma i veure com fem front ara a la
castració dels nostres drets. Però
avui és dia de sortir al carrer. De de-
mostrar i fer saber a aquells que no
ens volen escoltar que ens podem
sentir maltractats però no pas ven-
çuts. I que la nostra història és la de
la lluita pel nostre reconeixement
com a la nació que som, indepen-
dentment del que digui qualsevol
preàmbul. Ni uns quants magistrats
deslegitimats, ni els silencis còmpli-
ces d’alguns líders polítics ens po-
den aturar. Som una nació, i un dia
ho serem lliurement. I avui ho torna-
rem a demostrar.

Una qüestió
de dignitat i
respecte

EDITORIAL

ra que la tempesta ha passat
–o això em sembla a mi, que ja
saben que no entenc gaire de
política–, els he de confessar

la meva perplexitat per la baralla de
pati (de veïns o d’escola, triïn vostès)
pel lema de la manifestació d’avui. Per-
plexitat perquè no puc entendre, tot i
que el col·lega que em llegeix per darre-
re l’espatlla m’ho voldrà explicar, com
és que algú pot sentir-se incòmode
amb les obvietats que expressa el lema.

La primera, que Catalunya és una
nació. El Tribunal Constitucional re-
calca que aquesta proclamació, feta al
preàmbul de l’Estatut, no té cap valor
jurídic. Com passa amb els preàmbuls
de totes les lleis, que només són una
declaració de principis. Gràcies per re-
cordar-nos-ho. La segona obvietat: nos-
altres decidim. Què té de dolent aques-
ta afirmació? El dret a decidir, no és

A
Felip

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A la tres
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Lluís Martínez
lmartinez@avui.cat

“¿En un auditori hi
ha una sola persona
que no entén el
català? Es fa la
conferència en
espanyol, i avall”

l’essència de la democràcia? L’Estat es-
panyol, és o no és una democràcia? Lla-
vors, què és el que molesta tant? Per-
què hi ha qui no vol assumir aquesta
afirmació? És potser perquè els que re-
clamen aquest dret són catalans?

A mi, tant agafar-se-la amb paper de
fumar em fa mala espina. Perquè al dar-
rere d’aquesta actitud hi apareix el con-
formisme i la por a molestar que ha dut
Catalunya a la situació d’haver de mani-
festar-se per la seva dignitat. Que en un
auditori hi ha una sola persona que no
entén el català? Doncs fem la conferèn-
cia en espanyol i avall, no fos cas que
pensés que som uns maleducats.

Lluís Bou em dóna una notícia publi-
cada el 21 d’abril del 1990. Hi llegeixo:
“Catalunya és la que els catalans volen
que sigui”. Qui ho va dir? Felip de Bor-
bó. I aquest concepte molesta? Que
m’ho expliquin.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Manuel Cuyàs

sembla que no els han d’enten-
dre... I és preferent i exigible.

Aquí veig Salvador Espriu, un
altre Premi d’Honor. Se celebra
aquest any mig segle de la publi-
cació de La pell de brau, on el poe-
ta exhortava Sepharad, o sigui
Espanya, a mirar de comprendre
les raons i les parles diverses dels
seus fills. Dels cinquanta anys
passats trenta ho han estat en de-
mocràcia i Espanya no entén de

raons ni de parles ni de ponts de
diàleg. La sentència del Constitu-
cional i el silenci dels intel·lec-
tuals espanyols ho diuen tot. En-
cara subsisteix gent convençuda
que és possible tornar-ho a inten-
tar, que els ponts encara no estan
destruïts o que cal refer-los. Els
anomenarem sepharadistes per-
què creuen en Sepharad. Després
hi ha els que pensen que no hi ha
res a fer i són partidaris de la pan-
carta. En direm separatistes per-
què no hi creuen.

Els separatistes ara s’han aga-
fat a l’“Adéu, Espanya” de Joan
Maragall. “Adéu, Espanya” és el fi-
nal d’un poema que s’inicia amb
el poeta declarant-se fill d’Espa-
nya. Ja es veu que ha de ser un
adéu provisional perquè a una
mare no se li diu mai un adéu defi-
nitiu. Maragall tenia aquestes in-
definicions i dubtes. Ja era
sepharadista i separatista, tot a la
vegada. Una mica com el seu nét
Pasqual, una mica com CiU, una
mica com tanta gent. El mateix
Espriu, que va veure venir el fra-
càs de l’Espanya que havia com-
prendre els seus fills es va acabar

recloent a Sinera, al jardí dels
cinc arbres, a la petita pàtria. La
manifestació d’avui pels camins
inoblidables del passeig de Grà-
cia, què serà? Sepharadista? Se-
paratista? De la roja amb juga-
dors del Barça? Del Barça que tre-
balla a favor d’Espanya?

Però i bé, què en diu la Muriel
Casals? El dilluns no em pot dir
res perquè està reunida. El di-
marts també està reunida però
surt a temps per dir-me que l’am-
bientillo augmenta. Ambientillo: a
Òmnium se li perdonen castella-
nismes tan innocents. I la nego-
ciació política? I la pancarta? I la
bandera? “Hi haurà acord, hi
haurà acord”.

Els polítics que s’ han passat la
setmana barallant-se per si van
amb bandera o amb pancarta i
que primer ja s’havien barallat
per confeccionar l’Estatut, que
sàpiguen que a partir de la fila set
o vuit d’una manifestació les cap-
çaleres són ignorades i el que im-
porta és la gent amb la pròpia
bandera i el propi crit, com la que
des de dilluns passa a proveir-se
per l’Òmnium.

Expressiva
imatge de
Salvador
Espriu, l’any
1968, i els
preparatius
de la
manifestació
d’avui a
Òmnium

ANDREU PUIG
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REACCIÓ · Els catalans
responen al TC amb
la manifestació més
gran de la història

Estatut: El Parlament es reuneix divendres per estudiar el dictamen del TC P9
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La frase
del dia

“[La manifestació] no és cap bona notícia per
a Espanya”

Maria Dolores de Cospedal, SECRETÀRIA GENERAL DEL PARTIT POPULAR

tèntica vocació. Alguns
pensareu que li estic lle-
vant mèrit a la celebració
d’ahir, i res més lluny de
les meves intencions. Da-
vant aquells que diuen
que les grans mobilitza-
cions no serveixen de res,
jo dic tot el contrari. Quin
dels blancs de protesta,
quin dels dolents amb ca-
ra i ulls que citàvem
abans resta en peu? On
és el franquisme català?
On és el suport a la lluita
armada basca? On són les
tropes espanyoles de
l’Iraq? I d’aquí uns anys,
on ens ficarem el TC?

No, no: som aficionats a
les manis perquè sabem
que a la llarga són útils i
marquen època. Avui no
caurà cap govern, no es
proclamarà cap República,
no dimitirà ningú. Però sa-
brem que el carrer, de nou,
ha estat nostre, i que les
implicacions d’això són
molt més profundes i dila-
tades que qualsevol sen-
tència judicial. Aquesta se-
creta confiança en la nos-
tra força viurà tants anys
com visqui Catalunya.

Trenta-tres anys després que
un milió de persones clames-

sin pels carrers de Barcelona el fa-
mós “Volem l’Estatut”, ahir la xifra
es va desbordar i al voltant d’un mi-
lió i mig de catalans vam tornar a
sortir a la capital catalana en defen-
sa dels nostres drets en un acte de
reafirmació nacional. Ha estat una
resposta clara i contundent, la més
multitudinària de totes, a una situa-
ció insòlita que ha durat quatre anys
i que ha acabat en un final de trajecte
en les relacions entre Catalunya i Es-
panya. Ahir els ciutadans de Catalu-
nya es van manifestar massivament,
i van deixar clara quina és la seva
postura. Si ahir dèiem que havíem
de ser molts perquè des d’Espanya
ens sentissin, avui podem concloure
que aquest objectiu s’ha complert.
Però això no és un final de trajecte.
La concentració d’ahir ha de ser no-
més el tret de sortida d’una feina que
ara han de fer els nostres dirigents.
És a ells a qui haurem de demanar
responsabilitats a partir d’ara sobre
com administren la resposta d’ahir.
Com traslladen aquesta unitat vis-
cuda al carrer als estaments polítics
corresponents. I quines accions em-
prenen per fer que la retallada que el
Tribunal Constitucional ha anunciat
al nostre Estatut quedi en res. D’ells i
de les seves actituds en depenen ara
els resultats, i els hem d’exigir que
no caiguin en la temptació d’atribuir-
se l’èxit o fracàs de cap expressió
ciutadana. L’èxit de la manifestació
d’ahir, caldria que ho tinguessin en
compte, és també el resultat d’un
fracàs seu, el de no haver aconseguir
aturar una sentència del tot incom-
prensible i haver-se estat quatre
anys fent simplement d’especta-
dors. Ara tenen l’oportunitat d’admi-
nistrar en favor seu una resposta
ciutadana que fora de Catalunya no
pot passar desapercebuda. A les
portes d’una campanya electoral, el
més trist seria veure que la nostra
classe política entrés en una espiral
de grans declaracions buides de
contingut, i que la unitat aconsegui-
da ahir es dissipés a poc a poc, de la
mateixa manera que ahir es va dis-
soldre la manifestació. Els ciutadans
han dictat la seva sentència. Ara els
toca a ells fer que s’aplqui.

Una resposta
que ara cal
administrar

EDITORIAL

a manifestació d’ahir va ser
un èxit colossal. Un desig
nacional de viure. La

sentència del Tribunal
Constitucional és exactament
això: una condemna a mort per
inanició nacional. Aquestes dues
realitats són antagòniques. L’una
es defineix contra l’altra. Contra
el desig de viure, la condemna a
morir. El problema –el problema
per a la Catalunya majoritària– és
l’abast de cada una d’aquestes

L dues realitats. Afirma la mateixa
sentència –de 881 fulls!– que
Catalunya “no pot ser una nació
en el sentit jurídic”, però que
aquesta és “una idea
perfectament legítima”, sense
“eficàcia jurídica interpretativa”.
És a dir, la Catalunya de la
manifestació només pot tenir
idees. L’Espanya de la sentència
té la llei i l’eficàcia. Perquè, com
proclama ara i adés la sentència,
“la Constitució és una norma

jurídica jeràrquicament superior”
i demana “subordinació
absoluta”. Aquella Espanya,
doncs, és superior, i aquesta
Catalunya és inferior. Per això és
tan important que el desig d’ahir
dissabte esdevingui demà dilluns
més que una idea.

Vicent
Sanchis

Desclot
La sentència i la manifestació

er si no ho sabien, malgrat les
consideracions que ahir po-
guéssim fer un milió i mig de
catalans, la sentència del TC

és positiva perquè “incrementa el au-
togobierno, principal objectivo de la
operación”. Ho deia l’editorial d’El
País d’ahir. Aquests dies fer un repàs a
la premsa internacional –vull dir espa-
nyola– val la pena. Ahir mateix, la notí-
cia més llegida al digital de La Razón
era aquesta: “La Roja mete un gol a los
nacionalistas en el País Vasco y Cata-
lunya”. Ja ho veuen. I, mentrestant,
tots nosaltres, amb aquella calor, al
passeig de Gràcia. A El Mundo de di-
vendres, en plens preparatius per a la
mani, la notícia de portada era: “El na-
cionalismo catalán, inquieto ante el ti-
rón de la selección”. No parlaven a la
concentració? Sí. Destacaven en un
gran titular el que deia Rosa Díez: “Es

P
Cadascú tria ‘El País’ que vol
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A la tres
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Xevi Xirgo
xxirgo@avui.cat

“No voldria ara
tirar aigua al vi, però
la manifestació
d’ahir, ja em sap
greu, no servirà de
gaire res”

una marcha contra la democracia”.
La Razón destacava el “elemento de
cohesión nacional” que és la roja i deia
que els polítics n’han de prendre exem-
ple perquè “si estamos todos unidos,
no hay meta que se nos resista”. I ahir
mateix l’Abc apuntava en el seu edito-
rial que “el estatuto catalán es un ju-
guete roto en manos de gobernantes
irresponsables”. I ara vostès es podrien
pensar que no passa res, que a Catalunya
aquests diaris venen poc. Res a veure.
S’ho han de llegir d’una altra manera:
són, i amb diferència, els més venuts a
Madrid. I per alguna cosa deu ser. Reflec-
teixen fidelment com són i, sobretot,
com ens veuen. I ho tenen tan clar que
em fa l’efecte que ni un milió i mig de
persones al carrer farà moure res. No
voldria ara tirar aigua al vi, però la mani,
ja em sap greu, no canviarà gaire res. Ai-
xò sí: ens haurem desfogat.
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ACCIÓ · CiU, ERC i ICV traslladaran el rebuig frontal a la sentència al debat de política
general al Congrés CIU · La federació, abocada a rebutjar els pressupostos de ZP ■ P4-8

Pressió sobre el PSC

Un aspecte de la multitudinària manifestació de dissabte a la tarda a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les frases

“[Els acords s’han de
traslladar a Madrid]
però la pregunta és si
tots els partits estan en
disposició de fer-ho.
Alguns no tenen les
mans lliures”

Artur Mas
PRESIDENT DE CIU

“[El PSC] no està
incòmode amb el
PSOE. Si estem
incòmodes és amb
el Partit Popular
i amb el Tribunal
Constitucional”

José Montilla
PRESIDENT DEL GOVERN

Iniesta
dóna el
mundial a
la selecció
espanyola
a la
pròrroga
(0-1) Andrés Iniesta en el moment de marcar el gol de la victòria ■  CÉZARO DE LUCA / EFE
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Uns i altres

b Han estat posats seve-
rament en evidència dos
tipus de periodistes, ana-
listes i així dits experts.
Els uns: els que deien que
no, que la sentència no
seria tan terrible, que no
n’hi havia per a tant. La
realitat és que la sentèn-
cia, feta pública diven-
dres, té un to insultant i
polvoritza l’Estatut. Els al-
tres: els que fa anys que
insisteixen que el debat
estatutari respon exclusi-
vament als interessos
d’un suposat contuberni
político-mediàtic catala-
nista i que en realitat a la
gent del carrer tant se li’n
fum.

Nosaltres

b L’oceànica manifesta-
ció de dissabte al centre
de Barcelona és, més que
pels altres, important so-
bretot pensant en nosal-
tres, pels que ens sentim
catalanistes i nacionalis-
tes (dos noms per a una
mateixa cosa). I ho és
perquè salvaguarda, al-
menys en primera instàn-
cia, la nostra dignitat indi-
vidual i la del país. Perquè
ens permet saber que
existim i que som molts.
Molts més dels que diuen
i volen.

Montilla

b Al final de la manifesta-
ció, uns energúmens van
insultar i intimidar José
Montilla, que va haver de
ser protegit. Jo vull agrair al
president de la Generalitat
que, finalment i a pesar de
tot, fos al capdavant de la
manifestació. Gràcies,
moltes gràcies, president.
Sense Montilla, sense el
que ell i el seu partit, el PSC,
representen, Catalunya no
seria Catalunya. Espero
que el dissabte 10 de juliol
de 2010 esdevingui una da-
ta clau també en la història
del socialisme català.

A pams

Marçal
Sintes
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El poble
de Catalunya

Silenci
administratiu

‘SOM UNA NACIÓ. NOSALTRES DECIDIM’
-+= -+=-+=

El president del govern espanyol
“respecta” la manifestació de
dissabte però no creu que hagi
de suposar cap punt d’inflexió
en les relacions de Catalunya
amb Espanya. Lentitud de refle-
xos. Com es nota que encara fal-
ten anys per a les eleccions ge-
nerals a Espanya. O això creu
Zapatero.

Resposta
excel·lent

PRESIDENTA D’ÒMNIUM CULTURAL

Muriel
Casals

La resposta del poble català a la
convocatòria d’Òmnium i dels
molts centenars d’entitats adheri-
des va ser excel·lent. Durant la ma-
nifestació, la seva presidenta va
declarar al nostre diari: “Hi som
tots i som molts. Serem invulnera-
bles si estem junts; no hi ha tribu-
nal que ens aturi”. Unitat. Que els
partits l’escoltin.

Ingredient
necessari

PRESIDENT ESPANYOL
-+=
PRESIDENTA DEL TC

María Emilia
Casas

El Tribunal Constitucional, que
es va prendre quatre anys per de-
terminar que la decisió sobirana
dels catalans no és vàlida, va vo-
ler compensar aquesta morosi-
tat amb una activitat frenètica en
la redacció de la sentència. Va
sortir divendres i es va convertir
en l’ingredient necessari per im-
pulsar encara més la protesta.

Un milió i mig
d’arguments
Ara no és qüestió de barallar-se per les xifres
d’assistents, tot i que alguns càlculs són fran-
cament esbiaixats. N’hi havia prou d’anar a la
manifestació de dissabte per adonar-se que
aquella era una concentració única. Mai en la
seva història Catalunya ha viscut una mani-
festació com aquesta. Des de diferents sensi-
bilitats, però totes amb el mateix objectiu: de-
fensar la dignitat i el dret a decidir, que és l’es-
sència de la democràcia. O no?

José Luis R.
Zapatero

Puja aquí

Una pantalla gegant
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sebastià
Alzamora

ANTHONY GARNER

Una pantalla gegant per
veure la final del Mundial
entre Espanya i Holanda.
Aquesta és la penyora o el
tribut que van reclamar
els seguidors més exal-
tats de la selecció espa-
nyola a l’Ajuntament de
Barcelona, i que l’alcalde
Hereu, munífic, els va
concedir si us plau per
força: al cap i a la fi, com
afirma el mateix eslògan
promogut per la Casa de
la Vila, a Barcelona tot hi
cap i de tot hi ha d’haver
a la vinya del Senyor. I
mai se sap d’on es poden
esgarrapar alguns vots
que poden resultar més
valuosos que mai. I així
fou instal·lada una panta-

lla ben gran a l’avinguda
Reina Maria Cristina, al
costat de la molt sugge-
rent Font Màgica.

Quan escric això enca-
ra no s’ha disputat el
partit i naturalment no
se’n coneix el resultat,
tot i que amb tots els res-
pectes, i fent meves les
lúcides paraules de Fer-
ran Sàez sobre la matei-
xa qüestió, he de dir que
me la bufa fins a ex-
trems inimaginables. No
perquè la selecció espa-
nyola em produeixi cap
mena de tírria especial,
sinó perquè el futbol, ai
las, mai no ha arribat a
interessar-me. Així
em va. Ara bé, he de
reconèixer que això
de la demanda (sa-
tisfeta) de la panta-
lla gegant em va
sorpren-
dre for-
ça.

Primer em vaig pre-
guntar si és que la gent
que l’exigia (perquè no la
demanaven, sinó que

l’exigien) no tenia tele a
casa, i si fos el cas, si no
podien anar a veure el
partit al bar o a casa

d’un amic, com fa tot-
hom. Però no anaven per
aquí els trets, és clar.
Aleshores em vaig pre-
guntar per què, ja que
hi són posats, la bona
gent de l’Ajuntament
no deixa instal·lada la
pantalla de forma per-
manent, a fi que el per-
sonal hi pugui acudir a
contemplar altres esde-
veniments esportius re-
llevants: els partits del
Barça, d’entrada, sense
deixar de banda els de
l’Espanyol, la Fórmula
1, el tennis, la natació
sincronitzada o el mun-
dial de fistball, que se

celebrarà els pro-
pers dies 22 a 25

d’aquest mes de juliol a
Lloret i ningú en diu res.
Però el meu sentit aràc-
nid em va alertar que
tampoc no anava per
aquí, el sentit de la de-
manda.

Ens
ha arribat

La llei que
s’aprovarà
però que
no serà

La bandera de
Montilla acaba
com a objecte
promocional

El ple del Parlament
aprovarà aquesta
setmana la llei de
vegueries, però sa-
bent perfectament
que no es podrà tirar

La bandera que de
forma tan tossuda va
defensar José Monti-
lla a la manifestació
ha acabat de la pitjor
manera: un simple

endavant, tenint en
compte la sentència
del Constitucional.
Serà el primer cop.
Si tira endavant, serà
de forma testimonial.

objecte publicitari.
L’han dividida en 150
bocins i un diari prò-
xim al PSC els sorte-
jarà com a reclam.
Curiós sentit d’estat.

Avui, 2010-07-12, p. 2.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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No: del que es tracta-
va era de plantar la pan-
tallota a fi i efecte d’exal-
tar la celebració nacio-
nal (i nacionalista) que
per a aquests seguidors
de la roja significa que el
seu equip arribi a jugar
una final d’aquesta cate-
goria. No es tractava de
cap reclamació esporti-
va, doncs, sinó pura-
ment política. Ho dic
perquè aquests dies del
mundial, entre vuvuze-
les, pops endevinaires i
altres marcianades, ens
hem fet un fart de sentir
parlar de nacionalismes
banals (Billig), identi-
tats nacionals líquides
(Baumann) i complici-
tats insospitades. Però
potser convé recordar
que en el món encara
queda algun nacionalis-
me que mai no es resig-
na a ser només banal, i
també alguna identitat
nacional que no és gens
líquida, sinó més aviat
rocosa i invasiva. Ho dic
perquè almenys no es
pensin que ens mamem
el dit.

a Unió Europea ja porta 35
anys maldant per aconseguir
un sistema únic eficaç i barat
de protecció de les seves pa-

tents. Un dels punts que encallen la ne-
gociació des de fa set anys és l’idioma.
Brussel·les ha decidit que n’hi haurà
tres d’oficials: l’anglès, el francès i l’ale-
many. I l’espanyol, no? Però si cada dia
el parlen més milions de persones! En-
cara que, tot s’ha de dir, hi ha molts
d’aquests milions a l’Amèrica central i
del Sud que els acadèmics més conspi-
cus que escriuen als papers de Madrid
els compten com a seus i, en realitat,
no parlen ni un borrall d’espanyol.

Bé, en l’univers de fantasia d’alguns,
l’espanyol és un idioma que mereix
regnar per dret propi. Però és que a
l’univers real les coses no funcionen ai-
xí. Si la Unió vol que els idiomes ofi-
cials de les patents siguin tres i que

L
Patent

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A la tres
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Lluís Martínez
lmartinez@avui.cat

“No és que la Unió
Europea li tingui
ràbia a Espanya,
sinó que la seva
proporció de
patents és baixa”

l’espanyol n’estigui exclòs (o que sigui
secundari) no és perquè li tingui ràbia
a Espanya perquè el seu clima és el mi-
llor d’Europa –què dic, d’Europa? Del
món!–, sinó perquè la proporció de pa-
tents espanyoles és comparativament
marginal. Així que la solució és ben fà-
cil: es tracta que inverteixi més en edu-
cació tècnica superior durant uns
quants anys i que cuidi millor els engi-
nyers, en comptes de lamentar-se que
els Estats Units els hi prenen. Quan hi
hagi un bon volum de patents en espa-
nyol, els grans defensors de l’idioma
podran negociar, en comptes d’invocar
xifres de parlants esbiaixades.

Com han vist, durant aquestes nego-
ciacions ningú ha acusat els espanyols
de ser provincians i curts de mires per
defensar el seu idioma. Llavors, per
què ens ho diuen ells a nosaltres quan
defensem el nostre?

esprés de guanyar la
cursa dels 200 metres
als Jocs Olímpics de

Mèxic de 1968, els atletes
Tommie Smith i John Carlos,
mentre sentien al podi l’himne
dels Estats Units, van acotar el
cap i van alçar el puny
embolcallat en un guant negre.
Reivindicaven els drets civils de
la seva raça. Van ser expulsats
dels Jocs per les pressions del
Comitè Olímpic Internacional i,

D de nou als Estats Units, van patir
la incomprensió i l’hostilitat de la
majoria de la societat americana.
Una hostilitat que fins i tot es va
concretar en amenaces de mort.
Smith i Carlos, dos atletes d’una
profunda humanitat, van pagar
molt cara la seva reivindicació
pública, però al final la història,
per difícil que sigui de creure, els
ha donat la raó. Ahir quan va
sonar l’himne espanyol a la final
de Sud-àfrica, un país que a la

força s’ha doctorat en drets civils,
els jugadors catalans de la
selecció espanyola haurien pogut
fer un gest de reivindicació
honesta. I en aquest cas almenys
un milió i mig de catalans els
haurien entès i els ho haurien
reconegut.

Vicent
Sanchis

Desclot
Catalan Power

Catalunya va viure dissabte la
manifestació més gran de la seva
història. Va ser una manifestació per
la seva dignitat, pel seu dret a decidir
i per recordar que és una nació. Els
organitzadors van calcular que 1,5
milions de catalans de totes les
edats i procedències hi van donar
suport. Altres fonts redueixen nota-
blement l’assistència. Però, xifres a
banda, la resposta va ser contun-
dent. N’hi ha prou de llegir els co-
mentaris de la premsa més espa-
nyola per entendre que la manifesta-
ció va preocupar a Espanya, i molt.
En canvi, aquestes reaccions no ens
han d’inquietar gens. Catalunya ha
d’ignorar el soroll i la fúria i concen-
trar-se en el seu objectiu de preser-
var la identitat pròpia com a poble i
com a nació.

La manifestació va permetre
constatar alguns fets. El primer, l’au-
ge del sobiranisme. Cada vegada hi
ha més catalans que s’han desen-
cantat d’un possible encaix en una
Espanya presumptament plurina-
cional però en realitat centralista. El
segon, que hi ha institucions espa-
nyoles, extensió del PP i del PSOE,
amb una nul·la sensibilitat envers
Catalunya. El tercer, anecdòtic però
important, és que no hi va haver inci-
dents. Adéu, doncs, al clixé de l’inde-
pendentisme violent i curt de mires.
D’aquí que la premsa espanyola hagi
magnificat les interpel·lacions a
Montilla i Duran.

I ara què? Quina ha de ser la res-
posta? No pot ser fer més pedagogia
a Madrid, perquè ja es veu on han
anat a parar els últims trenta anys de
pedagogia catalana. Si algú n’ha de
fer, que la faci Espanya. Els polítics
catalans han adquirit ara un formi-
dable capital gràcies a la manifesta-
ció. Per aprofitar-lo bé caldria apos-
tar per la unitat. Menysprear aques-
ta oportunitat tindria efectes nefas-
tos per al futur del país, però també
per a ells, ja que els electors o bé es
desentendrien del joc parlamentari
o bé apostarien per noves fórmules.
El PSC és el que més pressions rep.
Però els altres partits també han de
fer possible aquesta unitat.

La unitat
necessària
dels polítics

EDITORIAL
La frase
del dia

“La manifestació majoritària ha estat la de la
Catalunya silenciosa”

Alícia Sánchez-Camacho, PRESIDENTA DEL PP DE CATALUNYA

Avui, 2010-07-12, p. 3.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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Atac
mortal
d’Al-Qaida
a Uganda

Policies ugandesos inspeccionen el restaurant escenari de l’atemptat mortal ■ YANNICK TYLLE / EFEA Món, P8

Salut: Més casos de càncer, però també més supervivència a Catalunya P19

L’esforç català, apropiat i
sense reconeixement

En llibertat
Suïssa no extradirà
Polanski als EUA ■ P27
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1976
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Poc ha durat la imatge d’uni-
tat del catalanisme. Ahir hi
van aparèixer les primeres
esquerdes. El PSC voldria
que es presentés al Congrés
una iniciativa que fos assu-
mible i votable pel PSOE, pe-
rò CiU i ERC no accepten
aquest mínim comú deno-
minador.

Aquesta complexa reali-
tat política va provocar ahir
una topada entre el presi-
dent José Montilla i el líder
d’Unió, Josep Antoni Duran.
Aquest va proposar que la
proposta es basi en el discurs
que va fer Montilla, però el
president va titllar la idea de
“trampeta”. ■ P4-6

Lluny del consens
DISCREPÀNCIA · Els partits, incapaços d’arribar a una posició comuna dos dies després
de la gran manifestació  “TRAMPETA” · Montilla rebutja les propostes de Duran

Calendari parlamentariCa e da paCalendari parla
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Ple extraordinari 
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Votació de les 
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del Congrés
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Comença la
transició

11
34

90
-1

00
66

60
B

Avui, 2010-07-13, p. 1.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)



1,20€Dilluns, 10 de setembre del 2012. ANY XXXVII. NÚM. 12584

P13

Club del
Subscriptor

11
84

68
-1

05
00

1V

Punt de Vista P18

Josep
Manel
Comajuncosa

Un pas
per a
l’optimisme

Els
propietaris
assumeixen
els deutes
dels veïns
morosos
P22

Societat

manual d’ús
GUIA · Organització, recorregut, seguretat, transport,
partits i entitats; tot el que cal saber sobre la marxa ■ P4-10

Nova entrega
de la butlleta
gegant per a
la ‘consulta’
de la marxa
de l’11-S

Navarro sosté que la
manifestació no és
independentista

Una noia passa davant d’un cartell de l’ANC en què s’anuncia la manifestació de demà ■ ALBERT SALAMÉ

Opinió

El camí de la Llibertat
Oriol Pujol i Ferrusola

“Amb un sistema
fiscal just no ens
caldria un rescat”

Entrevista Josep González President de la patronal Pimec

“La gent entén el principi de solidaritat
sempre que aquest no la perjudiqui”

P14,15 González, a la seu de Pimec ■ JOSEP LOSADA

Punt Avui, El, 2012-09-10, p. 1.
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Quan demà un nou tsunami de senyeres
envaeixi carrers i places, ningú no podrà
creure que aquest símbol essencial del país
hagués estat prohibit i invisible durant tren-
ta-set anys. Però així va ser de 1939 a 1976,
tot el temps que va durar la dictadura del
general Franco. Jo em vaig haver de fer
gran veient endreçada al fons del calaix la
senyera que en un altre temps els pares
penjaven al balcó els dies de festa. Només
un cop, en una anada a Perpinyà, vaig po-
der veure onejar al vent, per primera vega-
da a la vida, aquell drap amb quatre barres
que aquí havíem de tenir amagat enmig de
les flassades. Va ser, per fi, l’11 de setembre

de 1976 –demà farà trenta-sis anys– quan
vaig poder treure la pols de la bandera do-
mèstica, fer-la lluir al sol del meu carrer i,
envoltat de ciutadans que enarboraven se-
nyeres com la meva, celebrar la Diada en un
acte públic, no autoritzat però tolerat.

Això de les banderes prohibides ve de
lluny. L’11 de setembre de 1714 –demà farà
298 anys–, després de la rendició de Barce-
lona a les tropes de Felip V, totes les bande-
res oficials de la ciutat i de la Diputació Gene-
ral de Catalunya, en nombre d’una cinquan-
tena, van ser recollides i portades a Madrid,
on van arribar el dia 15. Lluís Domènech i
Montaner, en el llibre Ensenyes nacionals de
Catalunya, reprodueix aquesta crònica del
fet: “Luego que tuvieron juntas las banderas
y estandartes con otros tantos soldados a
caballo, trayendo una cada soldado, las lle-
varon al duque de Berwick. El duque remitió
luego a Madrid las banderas, que fueron co-
locadas en el templo de la Virgen de Atocha,
y poco después no se vieron más.”

I així ha anat succeint, al llarg de la histò-
ria: de tant en tant alçàvem les senyeres “y
poco después no se vieron más.” Però les
hem tornat a aixecar, un i altre cop, amb la
mateixa tenacitat amb què Sísif empenyia
cap amunt la pedra que sempre rodolava i
tornava a caure. També a nosaltres, cada
cop que la pugem, ens la tornen a tirar ros-
tos avall. Tant se val; també El cant de la
senyera de Maragall va ser prohibit i pen-
sem que potser vindrà un dia en què de
debò, com volia el poeta, “alçarem una
senyera que ens farà més triomfants”.

La senyera
amunt i avall

La columna

Narcís-Jordi
Aragó

El símbol del país va ser
invisible durant 37 anys

Cita amb la història
Ara torno

Doncs sí, ens veiem demà a la
manifestació. O no, perquè si
no ens hi veiem potser voldrà
dir que érem tants que si no
era per una immensa casuali-
tat era impossible que ens
trobéssim. Tant de bo, doncs,
que la manifestació sigui un
èxit. Ho serà si la concatena-
ció d’esdeveniments per do-
nar resposta a la massiva de-
manda ciutadana és una
obligació per als nostres re-
presentants a les institu-
cions públiques. Ara que dic
això, vull dir que a mi el que
m’agradaria demà és no veu-
re cap polític, si més no cap
càrrec públic, a la manifesta-
ció. Ho dic per criteri general
i per higiene institucional.
Per definició, em sembla que
les manifestacions són per

als ciutadans i no per als polí-
tics, si més no els càrrecs pú-
blics, repeteixo. Cadascú a la
seva cosa. Els ciutadans, re-
ivindicant. Els polítics, ac-
tuant en conseqüència. Si
no, fem-ho al revés: que els
polítics es manifestin i els
ciutadans en massa pren-
guin decisions i governin.
Oi que no? Doncs això.

Perquè, entre altres coses,
la manifestació de demà és
clara i inequívoca, i no s’hi
valdrà allò de dir que també
hi havia molta gent que no
vol la independència o uns
quants que protestaven con-
tra les retallades o els que
reivindicaven la protecció de
la llúdriga. Que n’hi haurà
que l’endemà ho diran igual-
ment, ja ho sabem. Però ja
sabem qui són i per què ho
diran. La manifestació ha de
ser tan potent que els ha de
deixar en evidència i, si cal,
exposats a l’escarni.

Els partits polítics demà

són absoluta-
ment secunda-
ris. No va amb el
PP. Va amb gent
que vota el PSC,
però els seus di-
rigents actuen
en clau de partit
ara que qui re-
clama respostes
és la nació. Va
amb ICV si
s’oblida de fer
demagògia i ac-
cepta la realitat.
Va amb ERC, és
clar, però si refà el
camí erràtic que el va
dur al tripartit. Va, òb-
viament, amb els partits
independentistes si més
aviat que tard deixen de bara-
llar-se i d’escindir-se. I va amb
CiU, que haurà de conduir el
procés a partir del dia 12. No-
més hi ha un temor: que faci
servir la força del clam sobira-
nista de l’11-S per pactar el
mal menor del pacte fiscal

amb el govern espanyol. No
crec que m’equivoqui si dic
que aquesta vegada la cita
amb la història és per anar
més enllà. Diguem-ho clar
avui. Ens hi veiem. O no.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Pep
Riera

ANTHONY GARNER
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Les cares de la notícia

El president francès va arribar
al càrrec amb la força d’un dis-
curs alternatiu, que defensava
per damunt de tot la reactivació
econòmica i els plans de creixe-
ment, però ahir va anunciar el
mateix que la resta: un pla de
retallada de 33.000 milions
d’euros, entre pujades d’im-
postos i reducció de despeses.

-+=
PRESIDENT D’EXTREMADURA

José Antonio
Monago

François
Hollande
Bany de
realitat

-+=

Insultar i difamar els catalans li
va anar bé a Rodríguez Ibarra i
Monago s’hi rabeja. Ara diu que
“Catalunya demana i Extrema-
dura paga”, però menteix. Cada
extremeny rep 3.134 euros més
del que paga i cada català 2.704
euros menys. Extremadura és
la comunitat més subvenciona-
da i no vol perdre el privilegi.

L’entusiasme
a escena

Jordi
Duran

DIR. DE LA FIRA DE TÀRREGA
-+=

PRESIDENT DE FRANÇA

Segona direcció de Jordi Duran
a la Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega. Tot i les dificultats que
hi ha hagut per configurar un
cartell atractiu per al públic i els
programadors en un context de
tancar caixes, el seu entusias-
me i el del seu equip ha conta-
giat optimisme i energia. Cal se-
guir aquesta línia. És terapèutic.

Continuïtat
i títols

Xavier
Pascual

TÈCNIC D’HANDBOL DEL BARÇA
-+=

El Barça va renovar la setmana
passada Xavier Pascual fins al
2015 i dissabte el seu equip va
guanyar la supercopa davant
el seu gran rival a l’Estat, l’Atlé-
tico de Madrid. No hi ha millor
manera de començar la tem-
porada per a l’handbol del Bar-
ça, que té molta pressió però
també un bon projecte.

La mentida
al poder

Ens
ha arribat

La ‘mani’ de
l’11-S també
descol·loca
Pere Navarro

La magnitud de la
manifestació de de-
mà, convocada per
l’ANC sota el lema
“Catalunya, nou estat
d’Europa”, continua

deixant polítics i par-
tits en fora de joc.
L’últim, Pere Navarro,
primer secretari del
PSC-PSOE, que s’ha
posat a roda de Du-

ran i Lleida (UDC)
corregint la immensa
majoria i dient que
no és una manifesta-
ció independentista.
A les xarxes socials

no hi han sortit preci-
sament ben parats,
perquè se’ls acusa de
disfressar la realitat
a la carta per fer-se-
la més habitable.

Punt Avui, El, 2012-09-10, p. 2.
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La ciutadania de Catalunya té avui una oportunitat irrepetible per afrontar el futur del país mostrant
al món que vol anar políticament més enllà d’on és. Sota el lema Catalunya: nou estat d’Europa, els
catalans i les catalanes que surtin al carrer saben exactament quina és la demanda. Una manifestació
massiva convertirà la demanda en una voluntat que haurà de ser escoltada. Continua a la pàgina 5

A les sis, al passeig de Gràcia
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La butlleta de la
manifestació
El diari publica avui l’últim
lliurament de la butlleta
gegant per a la consulta final
de la marxa d’aquesta tarda

Com ens veuen?
Una vintena de periodistes
estrangers analitzen com es
veu el conflicte català des
dels seus països ■ P14-42

Punt Avui, El, 2012-09-11, p. 80.
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Ens
ha arribat

Cultura, IVA i
subvencions

Relacions
amistoses

Maria Dolores de
Cospedal ja ha dit al
president d’Extre-
madura que l’IVA a
la cultura no es toca.
Una altra cosa, hi ha

La sintonia entre
Mario Conde i el
grup Intereconomía
és cada dia més in-
tensa. Conde aspira
a deixar el PP sense

afegit, és que Extre-
madura vulgui sub-
vencionar la cultura.
I els diners, d’on sor-
tiran? Doncs sorti-
ran d’on sempre.

majoria absoluta a
Galícia amb el seu
Sociedad Civil y De-
mocràcia. Al darrere
hi ha raons econòmi-
ques i d’amistat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les cares de la notícia

Esperanza Aguirre no ha digerit
gaire bé, encara que aparenti el
contrari, que Catalunya tingui
planificada la competència al
macrocasino de Madrid, quan
encara no se sap ni quan se’n
posarà la primera pedra. D’aquí
venia allò del cosmopolitisme.
Serà una cursa de fons. Que
no ens en facin trampes.

-+=
SECRETÀRIA GENERAL DEL PP

María Dolores
de Cospedal

Lluís
Recoder
Una cursa
de fons

-+=

La número 3 del PP considera
que la manifestació indepen-
dentista d’avui “va en contra
de la Constitució i d’allò que
van escollir tots els espanyols i
també els catalans al seu dia”.
Entesos: fóra més clar que di-
gués que les manifestacions
cíviques només són legítimes
quan donen la raó a Espanya.

Control dels
carburants

José Manuel
Soria

MINISTRE ESPANYOL D’INDÚSTRIA
-+=

CONSELLER DE TERRITORI

El govern espanyol està pre-
ocupat perquè el preu de la ga-
solina puja com un coet quan
el preu del barril de petroli
creix, però en canvi cau com
una ploma quan el barril baixa.
Soria en vol parlar amb les em-
preses. Que tingui més sort
que amb la proposta de donar
ajuts a la compra de vehicles.

Un estrany
dilema

Pere
Navarro

PRIMER SECRETARI DEL PSC
-+=

Pere Navarro va anunciar que
no aniria a la manifestació per-
què no volia participar en cap
acte independentista. Però
després ho ha negat. Malgrat la
pancarta principal, sembla que
és una manifestació contra les
retallades. Perfecte, doncs. Ara
Navarro ja no hauria de tenir
cap obstacle per anar-hi.

La llei de
l’embut

Avui
Vuits i nous

Programa per avui. Al matí,
a l’acte institucional del
parc de la Ciutadella. Està
pensat per ser seguit per la
televisió, perquè en viu no
és possible abastar res i
hi fa una calor que em-
pesta, però no me l’he
perdut mai. A més, els
de RAC1 m’han dema-
nat de donar-los un cop
de mà en la retransmissió
i jo per a RAC1 no tinc mai
un no. En acabat, un dinar
a casa que sigui una mica
de festa, i a la tarda de nou
a Barcelona, ara per assis-
tir a la manifestació. Des
de la concentració de Sant
Boi de 1976 i la memorable
de Barcelona de 1977 he
faltat a alguna perquè hi ha
hagut anys que han estat

una olla i un espectacle tris-
tíssim, però en canvi se
m’ha vist a totes les que,
s’hagin celebrat el dia que
s’hagin celebrat, han tin-
gut dent i queixalada.

Hi ha impacients que
diuen que la del 10 de juliol
de fa dos anys, la de protes-

ta contra la sentència de
l’Estatut que va excloure
Catalunya de la Constitu-
ció, no va servir de gaire.
Totes les grans manifesta-
cions han estat útils. La de
Sant Boi va portar la del
passeig de Gràcia l’any se-

güent, que va contribuir al
retorn de Tarradellas i a la
redacció de l’Estatut, coses
que el govern de Madrid no
tenia de cap manera previs-
tes, i la del 10 de juliol ha
conduït a aquesta, que és
la de la independència.

La pancarta del davant di-

rà “Catalunya, nou estat
d’Europa”. A mi m’està molt
bé, però els que l’han redac-
tada diuen que a l’hora de
fer recompte de l’assistèn-
cia donaran per fet que tot-
hom està d’acord amb el le-
ma. Que no corrin tant i ac-

ceptin que entre la miliona-
da hi pugui haver gent de
tot, alguns amb ambicions
més temperades i d’altres
d’encara més radicals. Jo, si
me’n trobo, no els convidaré
pas a sortir de la fila. Les
manifestacions, si són ge-
gantines, mobilitzen per de-
finició gent molt diversa.
Recuperin, si no, les pan-

cartes del 1977. (Per això
no s’entén l’aprensió

pusil·lànime del PSC.
Ja s’ho trobaran.) La

qüestió és anar su-
mant i que Espanya,

Europa, el Món i
nosaltres mateixos
sapiguem que no
som una ànima en

pena sinó un país que vol
viure en plenitud i busca la
manera per aconseguir-ho.
El 1976 vam ser cent mil;
el 1977, un milió, i el 10
de juliol, un milió i mig. A
veure avui, i a veure si la
pròxima és de celebració.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Manuel
Cuyàs

ANTHONY GARNER

Ho copio del famós emblema el somni ame-
ricà. Ara és el somni català. El nostre somni.
Els lectors d’aquest diari sé que se sentiran
identificats amb aquest nostre, però hem
assolit un consens molt per sobre del senti-
mentalisme, la nostàlgia o l’orgull, totes
passions molt respectables. Perquè el nos-
tre país, el nostre estat, serà l’estat de tots.
Ja ho veiem avui: socialistes que es pronun-
cien independentistes; el senyor Duran,
que no vol quedar fora de la foto (quantes
trucades deu haver fet a Madrid per dir:
“Chico, mira, más vale estar cerca a ver
qué hacen que no desentenderse”, o
“Cuando pase el entusiasmo, ya lo arregla-
ré”); l’expresident Pujol que ja no gasta
ambigüitats, tant que li havien agradat; els
partits espanyolistes que fan cara d’asto-
rats i murmuren no sé què de l’etnicisme i
l’aventurisme, i una societat sòlida, com-
pacta, que surt al carrer per reclamar la lli-
bertat i amb ganes de treballar per sortir
de la crisi i per evitar la dramàtica situació
en què viuen la quarta part dels catalans.

El que més m’ha alegrat és l’aclaparado-
ra pobresa argumental dels adversaris. Els
de fora de Catalunya, inventant-se faules
(el president d’Extremadura, per exemple);
els de dintre insistint que “el que preocupa
de debò els ciutadans és la crisi”. Com ho
saben, què preocupa de debò? I una res-
ponsable política del PPC que diu que hi ha
qui es fa independentista avui i demà bona
persona. També hi ha malhumorats espa-
nyolistes que diuen que tot és avarícia i ga-
nes de tenir més peles: no han entès res.

Bé, avui tot això s’ho emporta el vent i
només queda la veu d’un poble que crida
“independència”. I la societat internacional
que comença a assabentar-se’n i que no
ens fa gens de mala cara, sinó tot el contrari.

Avui és el principi. Avui comença el pro-
cés d’independència, pacífic, democràtic,
però sense vacil·lacions. Sabem fer-ho.
Podem fer-ho. Volem fer-ho. El somni ca-
talà des d’avui ja és tangible. No us feu il-
lusions, unionistes: no és cap bafarada
emocional. I no sigueu impacients, inde-
pendentistes: el procés serà llarg i sovint
difícil. Però la llibertat no ens la regalarà
ningú: ens la prendrem nosaltres.

El somni
català

Ull de peix

Isabel-Clara
Simó

Avui comença el procés
d’independència

Punt Avui, El, 2012-09-11, p. 4.
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Xevi Xirgo

“Que als balcons
hi hagi tantes o
més estelades
que senyeres, per
més que sembli
un fenomen
espontani, no és
cap casualitat”

De la senyera a l’estelada
enjar una senyera al balcó és
un acte personal, íntim, però
que un cop s’ha fet es conver-
teix en tota una declaració pú-

blica d’intencions. Qui la penja sap que
ell sol no canviarà el món, i que no fa
res més que expressar en veu alta unes
conviccions, uns valors, una sensibili-
tat o un sentiment de pertinença que
sol anar associat a un país, a un club de
futbol o a una manera d’entendre el
món. En veiem quan juga la roja i gua-
nya un mundial i en veiem cada cop
que el Barça ens dóna una alegria. Jo,
com molts de vostès, sóc dels que mi-
ren enlaire i calculo la temperatura de
sensació en funció de banderes i senye-
res. I a ningú se li escapa que aquest
cop l’estelada guanya per golejada. Pas-
segin pels pobles i ciutats del país i mi-
rin enlaire: un mar d’estelades. Mai
tantes com ara, ja ho han vist vostès

P mateixos. El 10-J va triomfar la senyera
perquè volíem expressar la disconfor-
mitat amb la sentència del TC, la nostra
catalanitat i la nostra voluntat de ser.
Però no ens van escoltar. I la seva indi-
ferència ens ha dut al fenomen d’aquest
11-S. Primer: som més. Molts catalans
han superat la por de l’acte íntim, per-
sonal, que és penjar un símbol al balcó.
No els fa res significar-se públicament i
que els seus veïns sàpiguen què pensen.
Volen dir en veu alta que ja n’hi ha prou.
I segon: com que n’està tan tip, tan fart,
ja no treu ni la senyera, treu directa-
ment l’estelada, que és símbol no no-
més d’equip, de pertinença o de país,
sinó també de combat, de lluita, de dir
prou i de plantar cara. Un fenomen es-
pontani impressionant. Que només
hauria de sorprendre a aquells que no
són conscients del maltractament que
rebem. És tan simple com això.
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La frase
del dia

“El que demano és una mica de respecte a aquests dirigents
catalans cap a Extremadura, perquè Extremadura és Espanya”

José Antonio Monago, PRESIDENT D’EXTREMADURA

El poble català sortirà avui
als carrers de la capital sota

l’inequívoc lema Catalunya: nou es-
tat d’Europa per demostrar al món
sencer, i alhora per reforçar la con-
vicció interna, que l’actual marc de
relació amb l’Estat espanyol està
superat. El model autonòmic ha
deixat de ser una eina útil per als in-
teressos dels catalans. Vist amb
perspectiva, des del Principat es
constata que la democràcia espa-
nyola no ha passat de ser una fór-
mula de compromís conjuntural
per superar la dictadura franquista
sense trencaments traumàtics; un
model que a la llarga s’ha vist que
no pretenia altra cosa que reimpo-
sar progressivament una visió uni-
tària i centralista que no accepta la
plurinacionalitat ni la diversitat cul-
tural i lingüística en peu d’igualtat.

Espanya és incapaç d’enten-
dre’s ella mateixa com un subjecte
polític que no sigui nacionalment
unitari i monolingüe mentalment.
En aquesta Espanya, Catalunya no
hi té lloc. I aquesta Espanya és l’úni-
ca possible; l’Estat on fins ara Cata-
lunya, malgrat tot, ha intentat tro-
bar un encaix amb el qual poder
mantenir els seus trets nacionals
definitoris. Els catalans i les catala-
nes, cada cop en més nombre, han
anat descobrint que és picar ferro
fred. Cada cop són més els que
senten que Catalunya és un subjec-
te polític amb capacitat de decisió
pròpia. La ciutadania que sortirà
avui al carrer ho farà per demanar
un lloc per al seu país en la llista
dels estats. Avui desfilaran els ca-
talans i les catalanes que conside-
ren que Catalunya no vol ser menys
que qualsevol altra nació del món.
Del ressò de la marxa d’avui en de-
pèn el futur. Hi ha demostracions
de voluntat ciutadana que no es po-
den ignorar. La manifestació d’avui
no és per protestar, és per voler.

Catalunya,
la força d’una
voluntat

EDITORIAL

quest país té grans
virtuts. Si no fos
així, no hi hauria

allò que alguns en diuen
“nacionalisme”. El nacio-
nalisme defensiu es teoritza,
s’aplica i es desplega contra
un altre d’ofensiu i que sol
ser més potent. És a dir, el
nacionalisme defensiu és
la constatació d’un encert
i un orgull que permeten
una resistència contra la

A dissolució. Però ningú –cap
persona, cap poble– es
defineix només per les virtuts.
El poble català també té
defectes. Com ara el sentit
de la responsabilitat i el de la
transcendència elevats a una
potència excessiva. I el de la
prudència, que sovint amaga
una certa covardia. Són de-
fectes greus que expliquen
per què les grans virtuts s’han
quedat a mig camí. Catalunya

és una nació, per les pròpies
virtuts, i no és un estat, pels
propis defectes. Avui és un
gran dia. Centenars de milers
de catalans s’aplegaran a
Barcelona per constatar que
som nació i per reivindicar
que volem ser estat. Deixem,
també, per un dia, el sentit
de la transcendència de
costat. Deixem-nos anar.
Una gran Diada
ens espera.

Desclot

Vicent
Sanchis

Deixa’t anar

Hi ha vegades que els nos-
tres representants no dei-
xen de sorprendre. Una
mostra: el mateix dia que el
govern presentava el Bar-
celona World, dirigents de
l’oposició, algun dels quals
s’havia manifestat a la pla-
ça Sant Jaume contra Eu-
rovegas, criticava el govern
d’Artur Mas pel fracàs de
les negociacions amb Adel-
son. No havíem quedat que
no volien que es trinxés el
Baix Llobregat? No haurien
d’estar satisfets? Doncs no,
sembla que això d’estar a
l’oposició consisteix a po-
sar en evidència qui mana,
encara que les seves deci-
sions vagin en el sentit que
tu volies. Un exemple de la
coherència dels nostres po-
lítics, siguin del partit que
siguin. Perquè, quants van
dir que no anirien avui a la
manifestació,
i finalment hi
seran?

Pepa
Masó

El timbal
Coherència

Punt Avui, El, 2012-09-11, p. 5.
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Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya van
demostrar massivament ahir que en aquest punt
de la història nacional l’assoliment de l’estat propi
és l’objectiu central de la població. Els actors
polítics catalans tenen des d’avui mateix
l’obligació moral de treballar per aquesta
reclamació popular fins que, com a mínim,
s’aconsegueixi que el país pugui decidir lliurement
i de manera democràtica si vol continuar formant
part d’Espanya. Cal un exercici de responsabilitat
per conduir sense estridències aquest procés,
però el clamor del poble no pot ser desoït.
Plana 3

El poble ho té clar

FOTO: ORIOL DURAN
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Ens
ha arribat

Ja tardava a
sortir allò
del català

Esperanza Aguirre va
donar la primera pis-
ta quan va dir que
Eurovegas aniria a
Madrid perquè era, al
seu entendre, una

ciutat “més cosmo-
polita”. Algunes
webs de Madrid
aclareixen aquest
concepte. Segons ex-
pliquen, Adelson no

va fer a Catalunya el
regal enverinat del
seu complex perquè
trobava que el país
era massa “naciona-
lista” i a més l’obli-

gaven a retolar en
català. La vella ma-
traca que Madrid uti-
litza des de fa temps:
que el català fa per-
dre inversions.

Barcelona World
Vuits i nous

A Madrid, d’aquí a poc, tot
serà gent que fuma, gent no
ja alcoholitzada sinó directa-
ment alcohòlica, cràpules a
dotzenes, homes amb gavar-
dina que per encàrrec dels
poderosos mataran com qui
encén un misto aquells que
els siguin competència en el
ram de la droga, el joc i l’es-
peculació immobiliària, i pa-
res que es tiraran daltabaix
del balcó en comprovar que
les seves filles, de la més
gran a la més petita, s’han
fet barjaules. És que a Ma-
drid tindran l’Eurovegas. De
quina una ens hem salvat.

Que ho certifiqui la Pepa
Masó: dimecres de la setma-
na passada, quan es va sa-
ber que Eurovegas no s’ins-
tal·larà a Catalunya sinó que

anirà amb les seves plagues
a Madrid, ho vaig celebrar
demanant al restaurant de
menú on vaig cada dia un
bon plat de carxofes. Ben ar-
rebossades, i a la salut dels
pagesos del Prat, que en po-
dran seguir conreant, i a la
de tots els catalans, que en
seguirem devorant. I a la sa-
lut del model turístic que
Eurovegas, si s’hagués ins-

tal·lat als camps de carxo-
fes, hauria desbaratat: el
model mojito de Lloret, el
cerveser de Calella, el dels
turistes de samarreta impe-
ri i xancletes amb mitjons
per la Rambla, el de les pae-
lles Paellador, el de la san-
gria, el dels depredadors de
la Pedrera, i del drac del
Parc –Park, drak– Güell.

Alguns no ho han vist

com jo i han tingut un dis-
gust, per exemple el govern.
En revenja de la desconside-
ració d’Eurovegas, eixampla-
rem Port Aventura, amb uns
espais que representaran
l’Índia i uns altres que sem-
blarà que et trobis a Cancun,
que és a Mèxic. Es dirà Bar-
celona World perquè segons
el model que s’imposa Cata-
lunya és Barcelona. Barcelo-
na, nou estat d’Europa. Tam-
bé hi haurà joc, però no tant;
també s’hi fumarà, però amb
broquet; també hi haurà es-
peculació, però assumible;
també hi haurà un promo-
tor, però no serà americà;
també hi haurà marfantes,
però no seran les nostres fi-
lles. Jo tinc una idea: en
comptes de reproduir l’Ín-
dia o Cancun, per què no la
Pedrera, la Rambla, Lloret,
el Park Güell amb el seu
drak? Per què no fem una
mena de Catalunya, vull dir
Barcelona, duplicada, amb
l’objectiu que els turistes dei-
xin en pau els originals tot
gastant les rèpliques? Si tant
els fa l’Índia autèntica com
la falsa, afigurin-se Barcelo-
na i no diguem Catalunya.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Les cares de la notícia

La històrica manifestació
d’ahir, que figurarà al costat
de la del 1977, ha estat el resul-
tat de milers d’hores de feina
de molta gent que creu en el
seu país, i també de la partici-
pació dels centenars de milers
de catalans. Carme Forcadell
és una de les cares visibles.
Tots ens hem de felicitar.

-+=
PRESIDENTA DEL PPC

Alícia Sánchez
Camacho

Carme
Forcadell
La victòria
d’un país

-+=

Davant l’evidència que la ma-
nifestació independentista
d’ahir seria un èxit, Sánchez
Camacho va acusar el govern
d’estar més interessat en la
sobirania que no en la crisi. La
líder popular creu que això és
motiu de ruptura. Molt bé. Pe-
rò també sap que acabarà
fent el que li mani Rajoy.

Instruccions
del nou amo

Ignacio
Corrales

DIRECTOR DE TVE
-+=

PRESIDENTA DE L’ANC

Per si algú tenia algun dubte de
si el PP respectaria o no la inde-
pendència dels informatius de
TVE, ahir se li va aclarir. En els
titulars del Telediario de la nit va
ignorar que a Catalunya s’havia
celebrat la manifestació més
massiva de la seva història. I
potser, també, de tot l’Estat. In-
dependència? No la d’ells.

No hi ha cap
problema...

José M. Durão
Barroso

PRESIDENT DE LA CE
-+=

La premsa de Madrid està in-
quieta i ha preguntat què pas-
saria amb Catalunya si s’inde-
penditzés. Continuaria sent
membre de la UE? No, és la res-
posta de la Comissió: caldria
que tornés a demanar l’adhe-
sió. On és el problema? També
ho va haver de demanar l’Estat
quan va sortir de la dictadura.

Complir les
amenaces

Segurament que els dies previs a la mani-
festació han sentit: “Potser no aconsegui-
rem la independència però hi haurà canvis.”
Parlem dels canvis, doncs. La primera con-
dició que s’ha de donar per fer un canvi és la
voluntat de voler canviar. Voler és poder. No
és una obvietat, és un certesa, no s’ha de
perdre de vista. Amb aquests paràmetres al
cap, diumenge vaig escoltar gairebé per ca-
sualitat el bloc de notes que l’Àlex Rovira sol
dictar a l’Ofici de viure de Catalunya Ràdio. I
a fe que malgrat que anava en cotxe, men-
talment, en vaig prendre bona nota. I ho vaig
fer perquè explicava molt bé la teoria del
canvi d’hàbits. Això sí, partim de la idea que
tots els canvis es fan per sortir-hi guanyant.
En aquest sentit, Rovira diu que un canvi
respon a la següent equació: un canvi és
igual a una necessitat menys una resistèn-
cia. Quan més gran sigui la resistència, més
difícil serà el canvi. És a dir, quan més gran
sigui la necessitat a la qual ens volem adap-
tar, més fàcil serà aconseguir el canvi. Per
exemple, si hem de deixar de fumar, quina
seria la necessitat? Deixar d’inhalar el fum
del tabac. I quina seria la resistència? El
plaer que ens dóna fer-ho. Si en aquesta ba-
lança guanya el plaer, no canviarem. Si gua-
nya la necessitat, farem les passes neces-
sàries per arribar a fer el canvi d’hàbits. I Ro-
vira acaba reblant la idea: el canvi el reforça
el sentit. Si el canvi té sentit, dóna una raó de
ser a la nostra vida, perquè hi sortim gua-
nyant, perquè tindrem més salut, perquè

viurem millor, perquè serem més lliures i no
esclaus d’un vici, perquè serem més com-
petitius... el tirarem endavant, si no, no ens
mourem. Segurament estarem d’acord
amb el que planteja Rovira perquè qualse-
vol canvi el fem per necessitat o per sentit;
si sumem els dos factors és més fàcil vèn-
cer la resistència. Tampoc em podran ne-
gar que els canvis no es fan d’avui per de-
mà, però amb el que es va viure ahir es va
fer un pas no sé si definitiu però providen-
cial, segur, per fer un canvi. Els canvis s’han
de treballar de mica en mica, a poc a poc,
però sense anar enrere. Si avui, que és l’en-
demà de la manifestació d’ahir, són dels
que es pregunten “i ara, què?”, pensin en
aquesta teoria i, si hi estan d’acord, apli-
quin-la i actuïn en conseqüència.

Canvi d’hàbits

Són faves
comptades

Martí
Gironell

Els canvis s’han de treballar
de mica en mica, a poc a poc,
però sense anar enrere

Punt Avui, El, 2012-09-12, p. 2.
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Xevi Xirgo

“Si dos milions de
persones van sortir
al carrer no va ser
pel pacte fiscal.
Va ser per
demanar-vos
que premeu
l’accelerador”

Benvolgut president
hir, jo i prop de dos milions de
catalans vàrem ser a la mani-
festació de Barcelona i, ja em
sap greu, ningú va reclamar el

pacte fiscal. No feu cas del clam que la
Joana Ortega diu que hi va haver en fa-
vor del pacte fiscal. És mentida. No
vaig sentir cap eslògan, cap consigna,
en favor del pacte fiscal. En tot cas, no
era un clam. Potser és que la Joana Or-
tega i en Duran i Lleida em quedaven
lluny. Ahir, prop de dos milions de ca-
talans van sortir al carrer i van dema-
nar-vos que premeu l’accelerador. I no
pot ser que dos milions de persones
surtin al carrer dient tan clar que s’ha
acabat, que n’estem tips i que Espanya
ens ofega, i que no passi res. Des d’ahir,
res pot ser igual. Perquè ahir el que hi
va haver al centre de Barcelona va ser
un plebiscit, de manera que ja no cal
que feu cap consulta popular; us la po-

A deu estalviar i anar directament al re-
ferèndum. Un govern no pot fer el sord
i el discurs avui ja no pot ser el de la pu-
ta i la Ramoneta (Jordi Pujol dixit)
amb l’argument de negociar un pacte
fiscal amb Mariano Rajoy que ja sabeu
que no arribarà mai. Perquè ahir no
impressionaven els discursos de l’As-
semblea, no. Impressionaven els co-
mentaris de la gent del carrer. Els hau-
ríeu d’haver sentit. I els hauria d’haver
sentit el president de La Caixa, el pre-
sident del Banc Sabadell, el president
de la Cambra de Comerç, el president
de Foment... a veure si hi han entès al-
guna cosa. Però, president, ells poden
trampejar un temps més. El president
de la Generalitat, no. Si no és avui ha
de ser demà, però els catalans volem
sentir no només que la manifestació
ha anat bé i que el govern se’n felicita.
Volem sentir alguna cosa més.
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La frase
del dia

“In-de-pen-dèn-ci-a”

Manifestació de l’Onze de Setembre 

Els ciutadans i les ciutadanes
de Catalunya van demostrar

ahir que en aquest punt de la histò-
ria nacional l’assoliment de l’Estat
propi és l’objectiu central de la po-
blació. Els actors polítics tenen des
d’avui mateix l’obligació moral de
treballar per aquesta reclamació
popular fins que, com a mínim,
s’aconsegueixi que el país pugui
decidir lliurement si vol continuar a
Espanya. Cal un exercici de respon-
sabilitat per conduir sense estri-
dències el procés, però el clamor
del poble no pot ser desoït.

Calibrar erròniament la impor-
tància de la mobilització de la Diada
pot ser letal tant per als interessos
de Catalunya com per al propi Estat
espanyol. En les setmanes que
s’acosten el president de la Gene-
ralitat, Artur Mas, i el del govern es-
panyol, Mariano Rajoy, hauran de
fer un esforç de negociació com
probablement mai s’hagi fet en la
història dels dos pobles. Cal obrir
un diàleg presidit pel seny, defugint
les actituds prepotents i sempre
tenint present què demana massi-
vament la ciutadania. Si alguna de
les parts encara no ho té clar, que
ho pregunti a les urnes per esvair
dubtes, però cap procés polític que
comenci avui pot fer-se ni d’esque-
nes ni contra l’opinió del milió i mig
de catalans i catalanes que ahir van
manifestar-se civilitzadament pels
carrers de Barcelona procedents
de tota la geografia nacional.

El Punt Avui hissa l’estelada
en senyal de sintonia amb el senti-
ment general, un símbol que acom-
panyarà el lema Catalunya vol viure
en llibertat que des del juliol encap-
çala les pàgines d’informació políti-
ca. Un gest cívic modest però deci-
dit per demostrar que paral·lela-
ment a la política cal que la societat
civil mantingui ferm el compromís.

El poble de
Catalunya
ho té clar

EDITORIAL

a d’ahir no va ser una
manifestació històrica. La
manifestació d’ahir hauria

de canviar la història perquè la
va trencar en dos. En un país nor-
mal avui el president dissoldria
el Parlament i convocaria elec-
cions plebiscitàries. En un país
desesperat la pressió popular
persistiria avui i la gent man-
tindria els carrers ocupats. Però
Catalunya no és un país normal.
Ni tampoc desesperat. Vés a

L saber, doncs, què. Ahir, com
afirmen els historiadors que va
passar el 12 de setembre de 1714,
quan la marxa més massiva de la
història es va dissoldre, el país va
tornar a la normalitat. Raquel
Sans, que presentava el TN
vespre, va deixar anar una frase
que ens retrata: “Avui la marxa
independentista ha discorregut
enmig d’una gran xafogor, però
demà sembla que el temps
canviarà, oi Tomàs?” El temps

atmosfèric, no cal dir-ho. No
sé sap ben bé què passarà
a partir d’avui. Ni què dirà el
president en la compareixença
que ha d’interpretar la jornada.
Oh déus de l’Olimp, qui dels
vostres ens administrarà
l’èxit de tots
els èxits?

Desclot

Vicent
Sanchis

No hi ha déus

Trobo perfecte que la gent surti
al carrer per expressar les am-
bicions que els seus polítics no
són capaços de liderar. M’és
del tot indiferent la xifra; en tinc
prou amb la gentada, la trans-
versalitat, el bilingüisme i la co-
munió de generacions que s’hi
va veure. No tinc dubtes sobre
el missatge de la mobilització,
si algun polític en té o està molt
desorientat o té massa feina
per saber escoltar. Em sembla
collonut que el president Mas
no perdés el nord per apun-
tar-s’hi com han fet altres. La
seva feina és una altra i comen-
ça avui, el dia després. Si de de-
bò està amb la gent de la mar-
xa, com va dir, ha de fer passos
inequívocs i un dels primers
hauria de ser presentar-se a les
pròximes eleccions amb un
programa que inclogui l’estat
propi. La gent ha fet possible
un Onze de Setembre espec-
tacular, però el que val en una
democràcia és el que surt de
les urnes.

Toni
Brosa

El timbal
Ara, les urnes

Punt Avui, El, 2012-09-12, p. 3.
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Busquem les millors
fotos de la Diada
De totes les que els lectors facin arribar
a www.elpuntavui.cat se seleccionaran
i premiarem les més destacades ■ P11
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De Guindos
veu en risc
els serveis
socials
Les prestacions
depenen de la millora
de l’economia

EconomiaSocietat

Set de cada deu centres
públics de secundària fan
jornada intensiva i creix la
inquietud docent per la
falta de diners ■ P26,27

Protestes a
començament
de curs contra
les retallades

El president Mas, ahir al matí ■ GUSTAU NACARINO / REUTERS

“Res no serà
fàcil, però tot
és possible”
HISTÒRIC · El presidentes
compromet a treballar per
tenir “estructures d’estat”

Carme Forcadell Presidenta de l’Assemblea Nacional (ANC)

Entrevista

“Mas ha escoltat el poble i
ha fet un pas endavant” ■ P8

Punt de Vista  P22

Miquel Sellarès
12-S: voluntat
d’estat i de
construir-lo

Punt de Vista  P23

Toni Cruanyes
Ara,
a treballar

Opinió  P9

Antoni Segura
La ‘primavera
catalana’

Punt de Vista  P25

Narcís Oliveres
i Terrades
L’Onze de
Setembre
del 2012

Amb opinions 
d’Enric Vila · Lluís 
Foix · Jaume Clotet
· Perejaume · Rafael 
de Ribot · Ramon 
Rovira · Guillem 
López-Casasnovas 
· Agustí Pons · Bernat 
Dedéu · Manuel Milián 
· Emili Valdero 
· José García Montalvo 
· Carme Sansa i 
· Joan Reig
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Ens
ha arribat

Política, no?
Segons quina

Un jutge a
la Diada

Una organització de
fidels molt vincula-
da al grup Intereco-
nomía està dema-
nant a Montserrat
que no accepti ac-

A la gran manifesta-
ció de la Diada hi
havia milers de ca-
talans anònims i
d’altres que no ho
eren tant. A rambla

tes independentis-
tes perquè l’Esglé-
sia no es pot impli-
car en política. I per-
què ells creuen en la
unitat d’Espanya.

de Catalunya s’hi
va veure, entusias-
mat tot i que sense
estelada, el jutge
del cas Millet, Jo-
sep Maria Pijuan.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les cares de la notícia

Catalunya s’ha de dotar de les
estructures pròpies d’un estat. I
no serà un procés fàcil, perquè
l’Estat espanyol sempre ha po-
sat tots els obstacles que ha
pogut. Però els polítics són els
representants dels poble, i el
poble català va donar dimarts
un missatge gens ambigu.
Ara és l’hora de la política.

-+=
VICEPRESIDENTA D’ESPANYA

Soraya S. de
Santamaría

Artur
Mas
Avançar cap a
l’estat propi

-+=

Davant el gran èxit de la Diada,
la vicepresidenta espanyola ha
dit que les demandes s’han
d’estudiar “en fred”, però tam-
bé que cal analitzar “quines són
les prioritats”, un recurs retòric
per dir que ara no és moment
de parlar d’independència.
S’equivoca. Catalunya té molt
clares les seves prioritats.

Una amenaça
preocupant

Luis
de Guindos

MINISTRE D’ECONOMIA
-+=

PRESIDENT DE CATALUNYA

El ministre d’Economia ha dit
que si les coses no canvien
econòmicament els pròxims
tres mesos caldrà fer nous
ajustaments en les presta-
cions socials. Aquesta deu ser
la realitat de què tant parla Ra-
joy. Doncs bé: si l’Estat és inca-
paç de gestionar els serveis,
és hora de replantejar-s’ho.

Els dubtes i la
prima de risc

Mariano
Rajoy

PRESIDENT D’ESPANYA
-+=

El Tribunal Constitucional ale-
many ha donat llum verd al fons
d’estabilitat europeu. Rajoy ja
no té cap obstacle per demanar
el rescat, que viurà com una hu-
miliació. A Finlàndia diu que de-
manarà l’ajut i a Espanya diu
que no. La prima de risc no tole-
ra bé els dubtes. Després diuen
que la culpa és dels catalans.

Qüestió de
prioritats

Quan el president del teu
país anuncia una al·locució a
primera hora del matí, i no
d’un matí qualsevol sinó el
de l’endemà d’una manifes-
tació que ha fet tremolar la
Terra, vol dir que les coses
que dirà han de ser impor-
tants, i ahir a un quart de
deu en punt em trobava
amb altres periodistes al Pa-
lau de la Generalitat. Alguns
esperaven que convoqués
eleccions, uns altres vatici-
naven que refredaria entu-
siasmes, i Mas va optar per
un altre camí: el de comen-
çar a construir ara mateix i
sense més dilació un estat,
l’estat d’Europa que els con-
centrats a Barcelona diu-
menge a la tarda van recla-
mar. Construir un estat no

Estat
Vuits i nous

es fa d’un dia per
l’altre, va venir a
dir el president i,
per tant, cal mun-
tar d’una en una
les estructures que
el componen i el
fan possible, comp-
tant que el govern
espanyol i Espanya
en general hi posa-
ran tots els incon-
venients. Potser
també els posarà
Europa, però d’ai-
xò Mas –amb una
bandera precisa-
ment d’Europa a la
seva dreta–no en
va dir res i els pe-
riodistes no van te-
nir temps de pre-
guntar-li-ho. El
president havia de
marxar a Tarrago-
na per un compro-
mís governamental
i tampoc ens va po-
der contestar qui-
nes són les estructures que
fan que un estat sigui estat i
que cal construir. En va dir
només una: el pacte fiscal.
“Sense hisenda no hi ha es-
tat.” Per parlar-ne es troba-

rà amb el president del go-
vern espanyol d’aquí a uns
dies i la primera dificultat es
farà present. “Voluntat,
grans majories i capacitat
de resistir”, va demanar.

Resumint. Durant
trenta anys Catalu-
nya ha mirat d’en-
tendre’s amb Espa-
nya convençuda
que la democràcia
de després de Fran-
co afavoriria l’objec-
tiu, bonic objectiu.
Trenta anys de pro-
vatura contribuint
a la prosperitat es-
tatal i a la seva go-
vernabilitat van
acabar amb una
sentència del nou
Estatut que ens
agraïa els serveis
fent-nos fora de la
Constitució i de la
manifestació del
1977, que és d’on
arrenca tot perquè
és la que va recla-
mar un Estatut
d’Autonomia dins
d’Espanya. Ara la
reclamació és d’es-
tat, i el president

ho ha entès perquè hi està
d’acord i perquè s’ha d’estar
molt sord per no haver es-
coltat el clam de la manifes-
tació del 2012, a partir de la
qual comença de nou tot.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Manuel
Cuyàs
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Ningú no pot discutir, ni discuteix de fet nin-
gú ja, que la manifestació de dimarts és la
més important de la història de Catalunya. I
malgrat les intencions clarament manipula-
dores manifestades dies abans, ningú no
pot discutir que aquella gentada el que vo-
líem i el que reclamem és la independència.
No res més que això però tampoc no res
menys. Passades les primeres hores i pa-
ïdes l’alegria i l’emoció, ara la pregunta que
es fa molta gent és “i com ho farem?” Una
pregunta que té una resposta més senzilla
del que no sembla: ho farem fent-ho.

A la manifestació de dimarts hi van as-
sistir més diputats del Parlament de Cata-
lunya dels que són necessaris per procla-
mar avui mateix la independència. Per tant,
hem de convenir que ara mateix ja l’únic
que ens en separa són els seus dits pitjant
els botons adequats. Ho podrien fer avui o,
si consideren que encara necessiten carre-
gar-se de més raons, ho podran fer després
del dia 20, o encara després de les elec-
cions. Perquè aquestes són les dues grans
fites del futur immediat. El dia 20 el presi-
dent Mas anirà a Madrid a reclamar el pac-

te fiscal. Veurem com respira el president
Rajoy, però si Mas torna a Barcelona amb
les mans buides o promeses remotes i va-
gues, aleshores la reacció d’aquesta ma-
teixa gent que ahir era al carrer, estic se-
gur que serà contundent i decidida.

Amb la qual cosa Mas podria optar ales-
hores per proclamar directament la inde-
pendència, ja que té els diputats suficients,
o per convocar eleccions, que és el que em
sembla més probable. Eleccions a les quals
els partits que vulguen la independència
haurien de concórrer amb un programa ní-
tid, en favor d’un referèndum immediat o
en favor de la proclamació pel Parlament.

I aleshores, passades les eleccions i si la
ciutadania vota independència –i vista la
manifestació sembla probable–, res ja no
ens separarà del naixement de la república.

Estem parlant, doncs, d’aquest curs.

Ara, la
república

Ca Montes

Vicent
Partal

A la manifestació hi
havia més diputats del
Parlament dels que
calen per proclamar
avui la independència
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Xevi Xirgo

“Haurem d’exigir
altura de mires no
només al govern
sinó també a
l’oposició. Perquè
això serà llarg i
complicat”

El discurs de Mas
i estem tots d’acord que hi ha un
abans i un després de la mani-
festació de dimarts, també ho
hem d’estar a l’hora de dir que hi

ha un abans i un després del discurs
d’ahir del president Mas. Mas va fer ahir
una intervenció valenta, coherent, or-
denada i didàctica, amb sentit d’estat,
d’aquelles que podrien formar part per-
fectament d’un llibre d’història. Clar i
contundent, sense embuts i sense ama-
gar els riscos, va apuntar sense comple-
xos cap a una transició nacional amb
majúscules que ja està fent al seu propi
partit i que, no ens enganyem, un dia o
altre el durà a un xoc amb UDC. La
classe política hauria d’entendre que el
discurs d’ahir, i la manifestació de di-
marts, hauria de servir per aglutinar
més que no separar. Perquè això serà
llarg i complicat, i nosaltres hem de de-
manar altura de mires no només al go-

S vern sinó també a l’oposició. Oriol Jun-
queras, que ha sabut aglutinat el partit
i dirigir-lo sense esquerdes (i a ERC no
em negaran que això és un gran un mè-
rit), ho juga intel·ligentment. Acompa-
nya Mas però li recorda constantment
que té pressa i que no li permetrà tre-
molors. Fins i tot ICV és coherent en la
seva estratègia de fer compatible el
dret a decidir amb la denúncia de les
retallades. I si deixem Alícia Sánchez a
banda –de qui no em preocupen tant
les seves pors sinó les que atia–, encu-
rioseix i preocupa el paper del PSC i de
Solidaritat. Els uns perquè continuen
desorientats i amb un discurs que no
es creuen ni els seus mateixos simpa-
titzants, i els altres perquè continuen
pensant que la independència és una
cursa que guanya qui més crida. Des
d’aquest punt de vista, fins i tot La-
porta em sembla més assenyat.
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La frase
del dia

“Aquesta classe de declaracions del portaveu de la Comissió
Europea [que Catalunya quedaria fora de la UE] són precipitades”

Joaquín Almunia, VICEPRESIDENT DE LA COMISSIÓ EUROPEA

El president de la Generalitat
ha entès el missatge expres-

sat massivament pel poble català
l’Onze de Setembre i ahir va pro-
nunciar un discurs que marca un
abans i un després en la política ca-
talana. A la història de Catalunya hi
ha precedents de proclames i de-
claracions d’independència, però
mai abans un president del país ha-
via fet, en exercici del seu càrrec,
una manifestació d’intencions tan
diàfana com realista. Catalunya és
allà mateix on era abans de la Dia-
da, però el seu govern ha posat la
proa decididament cap a la pleni-
tud nacional. Mas va fer ahir un dis-
curs netament independentista
sense pronunciar ni un sol cop la
paraula independència. Mas ha fet
seu el somni d’un poble però l’ha
complementat de realisme. El pre-
sident dels catalans va optar ahir
per exercir d’una manera decidida,
per damunt dels interessos estric-
tament de partit, el lideratge d’un
projecte polític en què conflueixen
moltes altres sensibilitats, tant pel
que fa a intensitat sobiranista com
pel que fa a programa social.

Els fets sempre són el millor
referent, més que els discursos,
per valorar la trajectòria d’un polí-
tic. Artur Mas ha posat el llistó del
compromís nacional molt alt. Cal-
drà veure si aconsegueix superar
no només els obstacles exteriors,
sinó els interns, de país i de la ma-
teixa federació que lidera. Catalu-
nya, empesa pels seus ciutadans,
ha entrat en una nova etapa política
inexplorada fins ara des de la recu-
peració de la democràcia. Res no
serà fàcil, com va dir el president,
tot i que no és segur que tot sigui
possible. Però la determinació de li-
derar el procés hi és, i de suport po-
pular n’hi ha. La cursa comença i no
és de velocitat, sinó de fons, i cal
mesurar bé les forces i la distància.

Un missatge
que és
inequívoc

EDITORIAL

a premsa de Madrid mai
ha volgut entendre res
sobre Catalunya. Quan

a un malcriat no li agrada la
realitat sempre té el recurs
d’inventar-se’n una de més
amable. Això havien fet
aquests senyors fins dimarts.
Però l’impacte de la
manifestació ha estat tan
dràstic que aquesta vegada
ni tan sols han intentat
discutir-ne les xifres. Tant

L s’hauria valgut si ho haguessin
fet, perquè tots els mitjans de
comunicació de referència al
món han donat com a vàlid el
milió i mig d’assistents que
certificava la Guàrdia Urbana
de Barcelona. A contracor,
doncs, la premsa de Madrid
ara ha hagut d’acceptar la
realitat. Hi ha un “polvorí”
independentista on abans hi
havia un bassal corromput. A
partir d’aquesta constatació,

aquella premsa s’ha pregun-
tat això per què. I ella mateixa
s’ha respost que hi ha una
doble culpa. D’un costat, la
crisi. De l’altre, Artur Mas.
“Ha jugat amb foc”, bramen.
O sigui que la precarietat o
Mas empenyen la gent a la
independència. Perquè la
gent és imbècil i no pensa
mai sola. Sobretot, si
la gent és
catalana.

Desclot

Vicent
Sanchis

La gent és imbècil

Catalunya ha viscut la mani-
festació més gran de la seva
història. No entraré en la
guerra de xifres perquè és el
menys important. Gran part
del país ha demanat als polí-
tics que facin un pas enda-
vant i siguin valents. I que ho
siguin perquè 30 anys de
pactisme ens han dut a fer
que Espanya ens prengui el
pèl dia sí, dia també. Cal dir,
però, que la majoria dels
dies ens pren el pèl gràcies
als vots del partits catalans i
als interessos de la burgesia
catalana. La pilota és ara a la
teulada dels polítics, sí, però
la societat civil té encara
molta feina per endavant.
D’entrada, seguir demos-
trant que l’estat propi és una
voluntat àmplia però també
demostrar-ho a les urnes, ja
que qui ens hi ha de portar
és un Parlament legalment
constituït. I ara per ara, els
independentistes al Parla-
ment són una cla-
ra minoria.

Joan
Rueda

El timbal
I ara què?

Punt Avui, El, 2012-09-13, p. 3.
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Què és la cultura catalana?
El suplement Cultura torna
avui amb més continguts

Una trentena d’intel·lectuals
reflexionen sobre la qüestió
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Mas no
afluixa
ADÉU · El president confirma a Madrid
que seguirà el camí assenyalat en la Diada

“L’Onze de
Setembre
no s’anava
contra ningú,
sinó que se
subratllava
un projecte
propi”

“El que s’ha
d’entendre
és que
Catalunya
necessita
un estat,
instruments
d’estat”

“Entre
Catalunya i
Espanya s’ha
produït un
sentiment
de fatiga que
penso que
és mútua”

Les reflexions
de Jordi Pujol P12

Abans i
després

Reportatge P10,11

Jaume Clotet

A espatlles
de gegants

Sandro Rosell assenyala que
a Europa ja hi ha equips que
competeixen en la lliga d’un
estat veí, com passa amb el
Mònaco i el campionat francès

P38

“En una Catalunya
independent, el Barça
jugaria en la lliga espanyola”

Esports

Punt Avui, El, 2012-09-14, p. 1.
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Ens
ha arribat

Pastor
i Ryanair

Previsió
parlamentària

Ana Pastor, minis-
tra de Foment, farà
del cas de Ryanair
un afer gairebé per-
sonal. La ministra
està molt molesta, a

Si la reunió entre
Mas i Rajoy del prò-
xim dia 20 fracassa,
hi haurà eleccions
avançades? Es fa-
ran, fins i tot, aquest

més, perquè l’Estat
espanyol no pot re-
tirar la llicència a la
companyia de baix
cost. Demanarà un
canvi de reglament.

mateix any? Per
si de cas, al Parla-
ment de Catalunya
s’examinen calen-
daris. I és que la
previsió mai fa mal.

EL PUNT AVUI
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Hem quedat que el catalano-
parlant, que vol dir la perso-
na que parla en català i viu a
Catalunya, és un sociolingü-
ista i un enquestador. Quan
surt de casa per anar a la fei-
na o a passeig, quan agafa el
tren o l’autobús o va al mer-
cat, allarga i afina les orelles
per detectar quins dels seus
semblants fan ús del català
o es decanten pel castellà. Si
aquell dia l’audició catalana
ha estat majoritària, retor-
na satisfet a la llar i pot
anunciar que el país té for-
talesa, que res no està per-
dut, que la immersió lingüís-
tica a les escoles ha estat un
èxit i, enfilant-se, enfilant-
se, que som majoria i que
amb aquest contingent la in-
dependència és possible. Si,

Castellà al passeig de Gràcia
Vuits i nous

en canvi, aquell dia ha anat
a l’inrevés i el castellà ha es-
tat captat amb més intensi-
tat, el nostre home –que
som tots nosaltres– entra
en una gran depressió i arri-
ba a dir que tot està per fer
i res no és possible, que és
una conclusió funesta.

Jo, per exemple, tinc un
problema amb la noia que
em ven el pa a can Daunis.
És d’aquí i ha estudiat en

català, però per ella el pa
de quart sempre és un pan
de cuarto que val, si no
l’apugen, noventa cénti-
mos. Adéu o passi-ho bé és
hasta luego. Jo intento
portar-la cap al meu domi-
ni lingüístic però està clar
que és una dependenta que
no es deixa dominar.

Entre la clientela de can
Loewe que parla en castellà
perquè fa fer fi i els cam-

brers del Tenorio que no en-
tenen la paraula cafè i enca-
ra menys la paraula aigua,
el passeig de Gràcia de Bar-
celona dóna, nit i dia, molts
motius per disgustar els
nostres sociolingüistes
d’ocasió, que ja dic que som
tots. Fins que arriba la ma-
nifestació de l’Onze de Se-
tembre del 2012, amb con-
centració en aquest pas-
seig. I resulta que entre els
que reclamen la indepen-
dència en sentim molts que
parlen en castellà, hi ve-
iem aquell cambrer del Te-
norio –la clientela del Loe-
we, de moment no–, i si jo
no m’hi trobo la dependen-
ta del pa m’hi trobo una
noia que la podria ser. I en
comptes de deprimir-nos i
tirar el barret al foc estem
contents com unes casta-
nyoles, diem que el país té
fortalesa i que res no està
perdut i, com el president
Mas, que tot és possible.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Manuel
Cuyàs

ANTHONY GARNER
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Les cares de la notícia

Després de Galícia i Extrema-
dura, ara és el torn de Múrcia.
Segons el seu president (del
PP), aquesta comunitat també
aporta més del que rep. I pel
que fa a les balances fiscals que
esmenta Catalunya, diu, és una
forma de xantatge. Ho diu, pe-
rò no explica per què. Potser
perquè confirmen l’espoli?

-+=
PORTAVEU DEL PP

Alfonso
Alonso

Luis Ramón
Valcárcel
Ara li toca,
a Múrcia

-+=

Si agiten el fantasma de la por
és que anem pel bon camí. Al-
fonso Alonso ha recomanat a
Artur Mas que prengui nota de
l’exemple sobiranista de l’exle-
hendakari Ibarretxe, que no-
més va servir “per crear divi-
sió”. Curiosa manera de valorar
que Espanya es tanqués en
banda a negociar el cas basc.

Un pobre
consol

Julio
Segura

PRESIDENT DE LA CNMV
-+=

PRESIDENT DE MÚRCIA

Julio Segura ha dit que no po-
dia controlar la venda de prefe-
rents perquè hauria estat il·le-
gal. Ara bé, un cop el mal està
fet i davant l’evidència que s’hi
va fer una mala pràctica, diu
que hi haurà sancions. Un po-
bre consol per a tots els estal-
viadors que s’han vist defrau-
dats. La llei ha de prevenir.

Impassible
davant els fets

José Ignacio
Wert

MINISTRE D’EDUCACIÓ
-+=

El ministre d’Educació, a banda
d’agitar la indústria cultural i ci-
nematogràfica amb xifres alta-
ment sospitoses, vol que tots
els escolars passin proves de
nivell. Unes proves que serien
iguals per a tot l’Estat. Així, sen-
se parlar abans amb els repre-
sentants de les comunitats.
Com si Espanya fos una.

El recurs
de la por

Ressons laterals de l’Onze de Setembre. Les
maneres de dur una bandera. Va ser molt in-
teressant observar com la gent se les em-
pescava (i mai millor dit) per fer volar la seva
pròpia estelada. N’hi havia que ja venien de
fàbrica, amb un pal robust, adaptades a la
morfologia del manifestant: si era un nen o si
es tractava d’un forçut representant de la
Catalunya agrícola. N’hi havia que havien de-
cidit que la seva bandera seria la més alta i
visible i van fer servir una autèntica canya
de pescar, amb totes les extensions possi-
bles. N’hi havia també, més sapastres, amb
menys imaginació o, directament, sense
estris de pesca a l’abast, que van utilitzar
pals d’escombra o rudimentàries (juro que
en vaig veure) peces d’un joc infantil de ne-
teja. La qüestió era que la cosa fluís i que es
percebés enmig de l’oceà d’ensenyes, que
és un sintagma molt poc original però cer-
tament descriptiu de l’allau que va viure el
centre de Barcelona durant tot el dia.

Quan un gruix de la manifestació va deci-
dir no continuar per via Laietana i, a l’altura
de la Gran Via, va decidir emprendre el camí
de la respiració assistida i del retorn a casa
(“No patiu, avi, marxeu, ja heu estat comp-
tat!”), encara hi havia manifestacions capil-
lars que s’alimentaven i sobrevivien en tot el
perímetre de l’Eixample. Just en aquell
punt, sortien d’un hotel tres noies angleses
amb la convicció de descobrir una ciutat
atractiva i festiva. Anaven abillades i maqui-
llades amb l’eufòria juvenil de qui espera
vés a saber què. Uns vestits extremats, una
decoració exagerada (i potser efectiva: lla-
vis enrogits sobre una pell clara i tendra) i
unes ganes pocs dissimulades de conque-
rir el món. La cara d’estupefacció que van
fer just en posar els peus al carrer (sabates
planes, amb detalls daurats, sandàlies no
gens discretes) hauria d’haver presidit
les portades dels diaris de l’endemà.

La il·lusionadora passejada encara esti-
val s’havia convertit en tota una altra cosa.
Eren testimonis muts d’aquella gent que
feia servir pals, canyes i escombres per
exigir dignitat. No sé si explicaran res als
seus néts. Encara ho estan paint.

Tres angleses
i la pàtria

Un sofà a la riba

Josep M.
Fonalleras

Testimonis muts d’aquella
gent que feia servir pals
i canyes per exigir dignitat

Punt Avui, El, 2012-09-14, p. 2.
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“Macià i Prat de la
Riba van ser líders
que van empènyer el
poble català; Mas és
el líder que està sent
empès pel poble”
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Carles Ribera

l salt que acaba de fer Catalu-
nya en la seva transició nacio-
nal és la distància que separa el
“tot està per fer i tot és possi-

ble” de Martí i Pol al “res no serà fàcil,
però tot és possible” del primer dels
històrics discursos d’Artur Mas. No sé
si de manera calculada o casual, el le-
ma del poeta ha fet una mutació presi-
dencial que mostra dues coses. Prime-
ra, que els somnis són poètics però la
política, per anar bé, ha de ser prosai-
ca. Segona, que es pot posar la realitat
al servei dels somnis col·lectius.

La reacció del president a la mobilit-
zació del milió i mig, especialment des-
prés de la conferència d’ahir a Madrid,
ha deixat tan descol·locats els espa-
nyols com el món independentista tra-
dicional. Costa de pair que el camí cap
a l’estat català el pugui liderar algú que
no ve de lluny en la reclamació de les

E
Mas assumeix el repte

llibertats nacionals. Si a Artur Mas, fa
només deu anys, o potser menys i tot,
li haguessin vaticinat que algun dia
proclamaria a Madrid que Catalunya
necessita un estat, probablement
s’hauria fet un tip de riure. Igualment,
si a centenars de milers de catalans, fa
només deu anys, o potser menys i tot,
els haguessin vaticinat que algun dia
sortirien al carrer a demanar la inde-
pendència, s’haurien fet el mateix tip
de riure que Mas. Per això avui és pos-
sible una Catalunya independent. Per-
què ha sumat voluntats, amb el presi-
dent al capdavant, un dirigent que es
voldria híbrid entre Prat de la Riba i
Macià. Un matís, president: Macià i
Prat van ser líders que van empènyer
el poble català; vós sou el líder que es-
tà sent empès pel poble. Amb aquest
suport recíproc, tot pot ser possible
si tot es fa bé, serè i acompanyat.

cribera@elpuntavui.cat

La compareixença d’Artur
Mas a Madrid dos dies des-

prés de la manifestació de la Diada i
l’endemà de la inequívoca declara-
ció d’intencions sobiranista era una
de les intervencions d’un president
de la Generalitat més esperades
dels últims anys a la capital d’Espa-
nya. Tantes eren les expectatives
posades en el discurs de Mas que
cap representant de l’executiu es-
panyol va dignar-se a anar-lo a es-
coltar, aplicant l’estratègia del buit
que demostra que tant el discurs
del president com la massiva mobi-
lització de dimarts han desconcer-
tat els cercles polítics madrilenys.

Mas va portar ahir a Madrid el
mateix discurs que va fer a Barce-
lona, i aquest pas ja és un avenç en
l’estratègia respecte a fórmules
anteriors dirigides més a l’entesa
conjuntural i als acostaments tàc-
tics que no pas a la determinació
estadista. Un mateix discurs que,
per tant, no va escatimar mostres
que el full de ruta es dirigeix cap a
la consecució de l’estat propi. “Ca-
talunya necessita un estat” és una
frase que, literalment, no ha de ser
necessàriament independentista,
ja que fins ara el catalanisme do-
minant havia considerat que una
certa concepció de l’Estat espa-
nyol podia satisfer les necessitats
de Catalunya. Tanmateix, en el
seu discurs d’ahir Mas va llançar
prou missatges perquè quedés
clar que la missió reformadora es-
panyola del catalanisme ha tocat
a la fi. Potser per fatiga i a contra-
cor, es podria interpretar de les
paraules del president, però en tot
cas la constatació que l’Estat es-
panyol no pot canviar és absoluta.
Davant les paraules de Mas, Rajoy
no pot continuar fent veure que no
s’adona de l’immens embolic ins-
titucional que té a les mans. No
és ni responsable, ni prudent.

El president
manté un
sol discurs

EDITORIAL
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entre el PP brama
com una tonyina
arponada i desgrana

la magrana de fal·làcies i
amenaces habituals, algú ací
hauria d’analitzar amb calma i
solvència el perquè de l’èxit de
tots els èxits. Dimarts al carrer
hi havia una representació
social transversal, però
majoritàriament dominava allò
que en terminologia econòmi-
ca clàssica en dirien classes

M mitjanes. Potser hi havia la
majoria de les classes mitjanes
de Catalunya. I els que no hi
eren és perquè no van poder
i encara avui els sap greu.
Aquestes classes mitjanes
estan fartes i tocades però
encara no desesperades. Ni
somnien revolucions, ni cremen
contenidors, ni tenen temps
per passar-se una setmana
d’acampada urbana. Volen
solucions als seus problemes i

han arribat a la conclusió que
Espanya no els en donarà
cap. Es van manifestar
familiarment i festivament.
Santament radicalitzades,
ho van fer amb un punt de
desmesura perquè estan
convençuts que tenen un
govern i un president que la
canalitzaran amb la mesura
que calgui. Déu les beneeixi,
que dirien als
Estats Units.

Desclot

Vicent
Sanchis

Déu les beneeixi

No, no els parlaré de la re-
coneguda sèrie El fugitivo,
emesa en blanc i negre per
l’única televisió que es po-
dia veure als anys seixanta.
Cinc dècades després, te-
nim un altre fugitiu, i en
aquest cas no s’escapa de
la policia perseguit per un
crim que no ha comès. El
nostre protagonista fuig de
les urpes del fisc francès,
que l’amenaça amb un aug-
ment dels impostos des-
mesurat. Bernard Arnault,
propietari de l’imperi del lu-
xe Louis Vuitton Moët Hen-
nessy, és un expert a eludir
les seves obligacions fiscals.
Es va exiliar tres anys als
EUA en l’època de Mitter-
rand i ara amenaça de de-
manar la nacionalitat belga.
És un exemple gens cons-
tructiu que posa de mani-
fest qui paga religiosament
els impostos i qui es pot es-
capolir a la primera que li to-
quen la cartera.

El timbal

Joan
Armengol

El fugitiu

La frase
del dia

“Catalunya necessita un estat, és
el clamor de la gent al carrer”

Artur Mas, PRESIDENT DEL GOVERN

Punt Avui, El, 2012-09-14, p. 3.
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I demàAvui amb El Punt Avui
El llibre ‘Lliures o morts’,
de Jaume Clotet i David
Montserrat, per 9,95 euros

La guia de la Via Catalana, amb tot el que cal
saber per participar-hi. I també la primera
entrega de ‘La Guerra de Successió dia a dia’
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Mas: “Fins a
aconseguir-ho”
REPTES · El
president destaca
en la inauguració
del Born el civisme,
la democràcia
i la mobilització
com a armes
de la Catalunya
del segle XXI, i
posa la Via com
a exemple ■ P 4-7 Artur Mas i Xavier Trias durant una visita al Born, ahir al vespre ■ ORIOL DURAN

dates per a l’Onze, amb les firmes de:
DEMÀ, ESPECIAL DIADA

J.Ll. Carod-
Rovira

Jaume
Clotet

J.M.
Ximenis

Montse
Oliva

Muriel
Casals

Vicent
Sanchis

Jaume
Bosch

G. López
Casasnovas

‘Titot’Carme
Forcadell

Núria de
Gispert

La samarreta
de la Via
Catalana,
a la venda
a El Punt Avui

Onze de Setembre

El Sabadell
deixa entrar
inversors
estrangers
ampliant
el capital
P20

Economia

Cap queixa
entre
visitants i
empresaris
per la taxa
turística
P30,31

Societat

EL 9

El fracàs de
Madrid obre
la porta als
Jocs d’Hivern
de Barcelona

Punt Avui, El, 2013-09-10, p. 1.
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Xevi Xirgo

“Què tenen
de dolent, els
adolescents, que
Vila diu que no
podem anar pel
món amb la
seva actitud?”

Adolescents
ota la vida sentint-nos a dir que
el nostre futur són els joves,
que són els que fan avançar el
món perquè tenen aquest punt

d’eixelebrats, d’atrevits, que un va per-
dent a mesura que es va fent gran; i ara
sembla que no, que aquest punt de go-
sadia, d’improvisació, d’imaginació, de
risc, ara resulta que això és dolent. Si
més no, el conseller Vila diu que ho és
pel procés de transició nacional. “No
podem anar pel món amb actituds ado-
lescents”, ha dit aquest cap de setma-
na. Doncs saben què els dic? Que Déu
nos guard que ens fessin triar entre el
seny o la rauxa. Què vol dir Vila quan
sosté que no ens hem de comportar
com a adolescents? Ja hi som? Ja tor-
na el discurs del seny, el del poc a poc i
bona lletra, del diàleg amb l’Estat? A
Madrid fa no res que han engegat l’ope-
ració diàleg i ara ens faran creure que

T som nosaltres, els poc dialogants, els
adolescents eixelebrats! Les millors
idees en ciència surten dels joves, per-
què proven coses que els altres, amb
tant de seny, ja han descartat d’entra-
da. I ja no parlem dels grans èxits em-
presarials que quatre adolescents són
capaços de tirar endavant des d’un ga-
ratge. O dels quatre peluts adolescents
que es posen a cantar i que la seva mú-
sica dóna la volta al món. Repassin la
història i veuran que a vegades el seny
ha estat un fre, i que sovint la rauxa,
aquesta capacitat adolescent d’arris-
car, és el que ha fet avançar. No és als
adolescents, a qui els toca dir sovint
als seus pares que se’n van de casa?
Marxaran o no, podran fer-ho o no,
se’n sortiran o no, però dir en veu alta
que te’n vas, que vols fer la teva vida, a
mi em sembla que tot sovint és justa-
ment d’adolescent. I que no passa res.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

xxirgo@elpuntavui.cat

| Punt de Vista | 3EL PUNT AVUI
DIMARTS, 10 DE SETEMBRE DEL 2013

La frase
del dia

“A Espanya, només Barcelona
pot competir amb Tòquio i Istanbul”

Xavier Trias, ALCALDE DE BARCELONA

La ciutadania de Catalunya
serà protagonista massiva-

ment demà d’una fita reivindicati-
va històrica, la Via Catalana per la
Independència: una mostra de ca-
pacitat de mobilització, de civisme
i d’esperit democràtic sense parió
en el continent europeu des de la
Via Bàltica que fa més de 20 anys
va culminar amb la independència
dels països d’aquella àrea, en un
altre context i en unes circumstàn-
cies històriques molt diferents. El
clam ciutadà que demà se sentirà
en els quatre-cents quilòmetres
de cadena humana que travessa-
ran el país de cap a cap no és una
reclamació de llibertat sinó un
exercici de llibertat.

El Parlament de Catalunya té
un mandat de les urnes i de la majo-
ria de la representació política que
en va sorgir de garantir que el país
sigui consultat a les urnes sobre la
seva independència. El que farà la
població demà, i ho farà massiva-
ment, és recordar als seus repre-
sentants polítics i als represen-
tants polítics de l’Estat espanyol
que vol exercir aquest dret que ja
ha votat democràticament en unes
eleccions. La política ha de trobar
la manera de canalitzar aquesta
voluntat popular inequívoca. Cal
concretar una consulta per refe-
rendar la voluntat majoritària dels
catalans, o buscar la fórmula alter-
nativa que sigui més efectiva per
no frustrar aquest mandat parla-
mentari indefugible.

Catalunya surt demà al carrer
per exigir que la política s’ajusti a
una legitimitat democràtica que no
és altra que el respecte a la volun-
tat d’una ciutadania que ja ha esco-
llit que vol triar el seu futur, per po-
der-se refermar nacionalment i per
poder subsistir socialment, les
dues cares d’una mateixa decisió.

A les portes
d’una gran
jornada

EDITORIAL

firma Duran i Lleida
que demà no acudirà
a la cadena humana

perquè la divisa –Via Catalana
cap a la Independència– és
“excloent”. L’any passat va
costar molt que el líder d’Unió
fos a la manifestació, però,
coses de l’última hora, al final
hi va ser. Enguany diu que no
repetirà la maniobra. Malgrat
això, aniran a missa, però
també repicaran, i serà Joana

A Ortega, la primera autoritat
democratacristiana al govern,
qui farà via “excloent”.
Si els camins d’Unió són
inescrutables, els del PSC
deuen portar al purgatori. Els
grans arguments que ha donat
Pere Navarro per dissuadir
els dirigents del seu partit
disposats a enllaçar braços
i llibertats és que la broma
costarà “molts diners” i que,
a més, presenta “un perill per

a la seguretat viària”. Segur
que el Servei Català del
Trànsit li ho agrairà, però
el primer secretari del PSC
s’ha buscat una excusa ben
estranya. I per això no és
estrany que fins i tot el seu
pare hagi anunciat que
l’Assemblea pot comptar
amb ell. Estranyes excuses,
estranyes assistències
i estrany país
aquest!

Desclot

Vicent
Sanchis

Estranyes excuses

Ara que Madrid no organit-
zarà els Jocs del 2020, sem-
bla que ha arribat el mo-
ment de tirar endavant la
candidatura Barcelona-Piri-
neus per als Jocs d’hivern
del 2022. De la candidatura,
diuen, no se n’havia parlat
per no fer ombra a Madrid,
però, ara que la capital d’Es-
panya ha quedat eliminada,
arriba l’hora de posar el te-
ma damunt la taula. Primer,
cal aconseguir el suport del
Comitè Olímpic Espanyol i,
després, comença la cursa
internacional. L’alcalde Xa-
vier Trias va assenyalar ahir
que presentar-se a organit-
zar uns jocs per fer el ridícul
no paga la pena, i va advertir
que l’horitzó podria ser el
2026 o el 2030. Vist així,
queda molt lluny. Ara que
les prioritats són de país i
socials, es fa difícil pensar
en uns jocs... i encara més
d’hivern.

Pepa
Masó

El timbal
Anem a pams

Punt Avui, El, 2013-09-10, p. 3.
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AL El poble marca la via a seguir
Fem-ho. Fem una cadena. Fem una via. Fem un
exercici de civisme i democràcia. Fem una
demostració d’organització. Fem el que cal fer per
demostrar al món que fem perquè som. I, perquè som,
fem valer la voluntat de decidir. Fem-ho, i farem
possible que els representants del poble tinguin la
força i la motivació necessàries per no defallir, ni
fallar. Per fer el que cal, fem-ho. (Continua a la plana 5)

Avui amb el diari,
per 9,95 euros,
‘Lliures o morts’
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Barcelona:
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08001
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Girona:
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Dipòsit legal:
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Amb el suport:

Els moments clau que han portat a la Via Catalana

dates per a l’Onze
Amb les firmes de: Núria de Gispert, J.Ll. Carod-Rovira, J.M. Ximenis,
Muriel Casals, Jaume Bosch, Carme Forcadell, G. López Casasnovas,
Vicent Sanchis, Montse Oliva, Jaume Clotet i Titot ■ P8-28
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Avui em llevaré, faré les habi-
tuals ablucions, esmorzaré
una mica i m’encaminaré a
l’estació perquè el tren em
desplaci a Barcelona. No sé
si em vestiré ja d’entrada
amb la samarreta groga de
la Via o esperaré a fer-ho a la
tarda. Ja ho pensaré. La sa-
marreta la vaig anar a ad-
quirir d’urgència diumenge
al matí a la redacció
d’aquest diari, el meu diari,
El Punt Avui, perquè pertot
les havien acabades i em
van dir que aquí en queda-
ven existències. M’hi vaig
trobar l’actor Joel Joan, que
anava tan venut com jo, i
junts ens vam emprovar les
talles en oferta. Ell tan es-
velt i prim i jo tan així com
sóc, i ens va anar bé la ma-

Avui
Vuits i nous

teixa XL. Aquesta Via m’ha
de donar moltes satisfac-
cions, queda clar d’entrada.

A Barcelona baixaré a
l’estació d’Arc de Triomf i
xino-xano m’encaminaré al
parc de la Ciutadella per
participar en la retransmis-
sió que RAC1 farà de la ceri-
mònia institucional de cada
any per la Diada. L’acte se
centrarà en les figures de
Salvador Espriu i de Bernat
Metge però ja veig venir que
tots tindrem el cap en un al-
tre lloc, en la Via de la tarda.
Els autors de Final del labe-
rint i de Lo somni segur
que comprendrien la nostra
distracció. L’any passat ja
va anar així. En l’aire del
matí es respirava la mani-
festació multitudinària
d’unes hores més tard al
centre de Barcelona.

Enllestida la retransmis-
sió de l’espectacle, agafaré
de nou el tren, i cap a Mata-
ró. Optaré pel tren i no pel

cotxe perquè m’han dit que
la circulació a Barcelona se-
rà complicada i perquè mit-
ja família va a fer la Via a
l’Ebre i el necessita. Jo em
quedo perquè, com he dit i
repetit aquests dies, un dia
que la història passa per da-
vant de casa en vull ser tes-
timoni i participar-hi. Dina-
ré –bé–, en un lloc que es
troba molt a prop del solar
unipersonal que tinc assig-
nat, i quan sigui l’hora, ara
sí amb la samarreta regla-
mentària, aniré a formar. A

partir d’aquest moment
i d’una mica abans, sóc in-
capaç d’afigurar-me com
transcorreran els esdeveni-
ments. Sé que serem molts,
que vindrà gent de lluny
pel túnel de Parpers que co-
munica amb la Catalunya
de l’interior, que hi haurà
més d’una fila, que ens hem
de donar les mans i que
sentirem les campanes de
lluny, però no sé calibrar el
grau d’exaltació, emoció i
sentiments compartits.
Els ho explicaré demà.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Manuel
Cuyàs

ANTHONY GARNER
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Les cares de la notícia

El ministre d’Exteriors d’Espa-
nya avisa els catalans que dir
adéu a Espanya és dir adéu a la
Unió Europea, però no fona-
menta tal afirmació en cap llei
ni reglament. Espanya conti-
nua amb l’estratègia de la por, i
més que hi insistirà quan vegi
el que passa a Catalunya avui,
Onze de Setembre.

-+=
MINISTRE D’EDUCACIÓ

José Ignacio
Wert

José M. García
Margallo
És l’hora
dels adéus

-+=

Dijous comença el curs escolar,
i ho farà sota l’ombra de la llei
que vol imposar el PP. Una llei
que està pensada, entre altres
coses, per “espanyolitzar” els
infants catalans. És a dir, per fer
allò que ells acusen de fer, sen-
se proves a les escoles catala-
nes: adoctrinar. El vent de la
història la posarà a lloc.

Un tribunal...
imparcial

Fco. Pérez
de los Cobos

PRESIDENT DEL TC
-+=

MINISTRE D’AFERS EXTERIORS

El president del Tribunal que ha
de tractar diversos aspectes ju-
rídics que afecten Catalunya
considera que al nostre país
s’educa en el menyspreu a la
cultura espanyola. Ell és jurista i
sap que un cas que se sustenta
sense proves no pot prosperar.
Que presenti les proves. I si no,
que rectifiqui. O marxi.

Un pretext
molt estrany

Alícia Sánchez
Camacho

PRES. DEL PP A CATALUNYA
-+=

Sánchez-Camacho ha declarat
en una entrevista radiofònica
que potser no podrà anar als
actes oficials de la Diada per-
què hi ha un grup de catalans
que faran impossible la mobili-
tat. Quins horaris fa la presiden-
ta del PP a Catalunya? Perquè
les restriccions comencen la
una del migdia...

La doctrina
espanyola

Tinc un amic escriptor, tímid per natu-
ralesa, que no li agrada ser el centre
d’atenció. Per això sovint publica més
amb pseudònim que no pas amb el seu
nom real. De noms falsos, n’hi conec,
com a mínim, quatre: Yuki Ojiro, Fran-
cis Amalfi, Allan Percy i algun altre que
no revelo per mantenir el misteri. El
cas és que ha viscut una situació ro-
cambolesca, digna de l’argument d’al-
guna de les seves novel·les. L’han con-
vidat al Brasil, on des de fa tres anys
un dels seus llibres, Nietzsche para es-
tresados, signat per Allan Percy, és un
fenomen de vendes. Els llibres es ve-
nen sols sense que ningú sàpiga quina
cara fa l’autor perquè no ha concedit
mai cap entrevista enlloc.

Davant de la incògnita i del creixent èxit,
els organitzadors de la Fira del Llibre de Rio
de Janeiro van sol·licitar a l’editorial que fes
tot el possible per portar l’autor. La idea era
que els lectors poguessin descobrir, final-
ment, qui era Allan Percy. Pel meu col·lega,
l’aventura va començar en el precís mo-
ment que va sortir de l’avió. Per sorpresa
seva es va trobar fent d’Allan Percy perquè
tot, absolutament tot, anava a nom de Per-
cy, i no pas al seu. Les invitacions, els regals,
les reserves. El desdoblament de personali-
tat va ser total i el desgavell, absolut quan
es va veure a la sala de conferències flan-
quejat per un expert en Nietzsche, un cone-
gut moderador, un traductor de l’anglès
–es pensaven que Percy venia de Nova
York– i ell. Caòtic, esperpèntic, surrealista.
Per acabar-ho d’adobar, van haver de ple-
gar abans d’hora perquè s’havia organitzat
un sidral de milers de persones que volien
saludar un humorista que s’ha fet famós a
You Tube i que també ha publicat llibre. To-
tal, Allan Percy va sortir gairebé a empentes
i rodolons signant com va poder els llibres
que va poder. Però al final va conèixer un
lector que havia fet més de vuit hores de ca-
mí per conèixer-lo que li va explicar com els
seus llibres li havien canviat la vida, no no-
més els d’Allan Percy sinó també els d’en
Francesc Miralles, l’home dels mil noms.

L’home dels
mil noms

Són faves
comptades

Martí
Gironell

Els llibres es venen sols
sense que ningú sàpiga
quina cara fa l’autor

Ens
ha arribat

Els tres
assessors

Rajoy s’assessora amb tres per-
sones per saber com conduir-se
amb Catalunya: amb l’exministre
Josep Piqué, amb el ministre
Jorge Fernández Díaz i amb el
cap de gabinet Jorge Moragas.

Any
Salvador Espriu

Per sempre més al
servei d’aquest poble.
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“Avui és un dia
per ser-hi. De poder
dir ‘jo hi vaig ser’
i de formar part
d’aquesta història
que estem
construint”
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Xevi Xirgo

i ha poques ocasions en què
un pot formar part de la histò-
ria. I avui n’és una. Ho va ser
la manifestació d’ara fa un

any a Barcelona, ho va ser el concert
del Camp Nou, però ho serà sobretot la
cadena catalana que aquest país farà
avui. I el risc de no ser avui a la Via Ca-
talana és justament aquest, el de pene-
dir-se sempre més de no haver format
part de la història i de no poder dir allò
de “jo hi vaig ser”. Ni dos-cents mil ni
tres-cents mil. Avui serem molts més.
Anirà bé. Serà un esclat, i serà la prova
definitiva que aquest és un procés im-
parable, que no té aturador. Avui no és
dia de preguntar-nos per què a Madrid
tothom –i aquí alguns– ens retreu la
despesa que comporta la cadena i, en
canvi, ells fan un gran malbaratament
públic per uns Jocs que mai arribaran
a celebrar-se; i no és dia de preguntar-

H
Te’n penediràs?

nos per què els bisbes que no volen sa-
ber res de la cadena amb l’argument
que no entren en política –i que hi ha
qui ens vol fer creure que els estem fent
moobing– no els hem sentit mai aixecar
la veu contra 13TV, aquesta cadena que
paga la Conferència Episcopal i que ens
insulta diàriament; i no és tampoc dia
de preguntar-nos qui negocia amb qui,
qui voldria que el fessin passar per ne-
gociador i no ho és, a qui li fan passar i
en realitat no ho és, i per què hi ha dia-
ris que s’inventen coses. Avui, deia, és
simplement el dia que hem de sortir i
fer la cadena, donar-nos les mans els
uns als altres i expressar, en aquesta fo-
to magnífica que traslladarem al món,
que volem fer via. Volem fer Via, volem
fer una consulta, volem un estat propi i
ho volem tan aviat com sigui possible.
Avui és un dia per dir-ho en veu alta.
Del com, ja en parlarem demà.
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La frase
del dia

“No es pot entendre Catalunya sense Espanya, ni Espanya sense
Catalunya, i aquest és el sentit de la nostra Constitució”

Cristóbal Montoro, MINISTRE D’HISENDA

La Via Catalana que avui tor-
narà posar aquesta nació

mil·lenària davant dels ulls de tot
el planeta és fruit de la persistèn-
cia, de la perseverança en l’esforç
de la societat civil, dels homes i les
dones del carrer per reivindicar la
voluntat de sobirania plena que les
urnes van legitimar l’any passat
però que l’acció política dels re-
presentants democràticament es-
collits encara no ha aconseguit
concretar, tot i les indiscutibles
passes fetes en la direcció que as-
senyala el mandat popular.

La cadena humana que avui
travessarà el país de cap a cap és
un recordatori. Un avís a la política
que el poble continua viu, continua
empenyent sense defallir. Ara fa
un any la ciutadania va deixar clar
que vol que Catalunya sigui un nou
estat d’Europa. Un any després, es
torna a mobilitzar, en un exercici
de logística i d’organització enco-
miables capitanejat per l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC). Pe-
rò el d’avui serà un acte alhora de
reivindicació i d’advertiment. La
reivindicació és la mateixa. L’ad-
vertiment és que no es pot aturar
la marxa cap a la llibertat.

Els ciutadans de Catalunya
participen avui en una cadena per
la independència perquè volen anar
més lluny d’on és ara un país mal-
tractat, espoliat, insultat i menys-
preat, però més motivat que mai
per aconseguir deixar de dependre
de l’arbitrarietat d’un nacionalisme
espanyol que posa en risc el futur
de Catalunya com a nació i espai de
progrés i prosperitat econòmica. El
món sabrà avui que Catalunya vol
decidir el seu futur. Espanya ha de
saber avui que la decisió la prendrà
per la via que trobi més oportuna,
amb la força democràtica d’un po-
ble com a raó insubornable.

El poble
marca la
via a seguir

EDITORIAL

urant la guerra dels
Segadors Felip IV va
enviar a la frontera

valenciana un fort contingent de
tropes reials fidelíssimes “contra
el risc d’infecció”. Catalunya
patia una pesta separatista i calia
segregar-la dels altres territoris
susceptibles d’encomanar-se’n.
Capellans de verb incendiari
van escampar-se per totes les
comarques valencianes alertant
de les penes de l’infern que

D patirien tots els que sucumbissin
a la temptació catalana. També
el general Franco va arribar a
la conclusió que la batalla que
decidiria la seva guerra era la de
l’Ebre; és a dir, la que podia aïllar
Catalunya del País Valencià.

Ara el ministre d’Interior ha
prohibit que la Via Catalana
s’allargui des d’Alcanar fins a
Vinaròs. Hi addueix “motius de
seguretat viària i ciutadana”. Pel
que fa a la primera, per què els

Mossos d’Esquadra la poden
garantir a Alcanar i la Guàrdia
Civil no pot fer-ho a Vinaròs?
Quant a la segona, els “grups
radicalment contraris” a la
cadena de què parla el ministre
són exactament escamots
animats i finançats
pel PP.

Desclot

Vicent
Sanchis

Perill d’infecció

Espanya com a país es basa en
una gran mentida, constitucio-
nal, però mentida, que és la
proclamació de l’existència
d’un sol poble, una sola nació,
una sobirania, una cultura, un
projecte de societat, una volun-
tat col·lectiva. La catalanofòbia
s’explica pel fet diferencial (lin-
güístic, cultural, social i nacio-
nal), aquesta voluntat de ser
que els desmunta el seu conte
de fades. A partir d’aquí, impo-
sició, coacció i espoli. Avui la
gent, la societat civil, el poble
català, des del carrer tornarà a
dir prou i continuarà alimentant
amb la seva força i legitimitat el
procés cap a la independència,
com ho va fer fa un any, massi-
vament, inequívocament. Però
proclamar la sobirania no és
suficient, cal exercir-la. I això
voldrà dir superar la legalitat vi-
gent. Avui el país va al davant,
però cal traslladar la seva em-
penta al Parlament i al govern,
que són els que han de liderar el
procés polític.

Toni
Brosa

El timbal
Sobirania
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ÈXIT · La ciutadania
catalana marca una altra
fita històrica amb una
immensa Via Catalana
per la Independència

CONSULTA · L’ANC
demana a Mas que actuï
sense dilació perquè
Catalunya pugui exercir
la seva plena sobirania

FUTUR · L’Estat respon
amb evasives i a Madrid
un grup ultradretà
assalta la delegació
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AL El món ha vist què vol Catalunya
Catalunya va aconseguir ahir una
mobilització que supera qualsevol
convocatòria anterior al país i que alhora
marca una fita internacional entre els pobles
que mostren democràticament, i de manera
pacífica, les seves reclamacions. La Via
Catalana va ser ahir un exemple de civisme,

una demostració de capacitat organitzativa
i una crida a la política, d’aquí, d’Espanya i
del món, perquè es doni veu a les urnes a un
poble que vol assolir la seva plena sobirania
per decidir com i amb qui construir el seu
futur. No hi pot haver pausa, hi ha una
multitud que espera. (Continua a la plana 3)
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Les cares de la notícia
El poble de
Catalunya
Una altra data
històrica

-+=

Els catalans van acumulant un
Onze de Setembre històric dar-
rere un altre. El de l’any passat
va ser la manifestació i punt de
partida d’un moviment cívic i
social que ha culminat, de mo-
ment, en la cadena d’ahir. Va
ser un triomf per l’esforç de mi-
lers de voluntaris i per la contri-
bució de desenes i desenes de
milers de persones. Un movi-
ment inclusiu i que suma. Qui
se’n senti exclòs és perquè vol.

Em poso la samarreta groga,
baixo a la carretera, per on
passa la Via Catalana, i la pri-
mera persona que em trobo
és el policia nacional que
l’any 73 em va retirar el pas-
saport i em va fer la guitza, a
mi i a d’altres. No hi és en
condició d’agent, perquè fa
anys que està jubilat, sinó
de manifestant. Em mig ma-
rejaria i cauria a terra de la
sorpresa si no fos que li co-
nec inclinacions democràti-
ques. Com que ens mig salu-
dem perquè han passat
molts anys, m’assenyala la
samarreta i em diu: “Veig
que vas molt ben equipat.”
Li contesto: “No com tu, que
portes aquesta camisa de
quadres.” Es treu una ban-
dera estelada i em fa: “Mi-

A la Via
Vuits i nous

ra.” Jo, en canvi, no porto
cap bandera. Ja està; amb
aquest fet, que diu tantes
coses sobre l’evolució de la
gent d’aquest país i que si
l’estiréssim i en traguéssim
conclusions ens serviria per
afirmar que tenim la partida
guanyada, jo podria tancar
aquí l’article, perquè em
sembla que no es pot dir res
més de més significatiu.

Però soc a la Via. Busco el
lloc que tinc assignat des de
fa temps, però al final el
canvio per un altre. Em si-
tuo davant la petita ermita
de Sant Simó, que és a peu
de carretera, per poder-ne
sentir les campanes, si to-
quen a l’hora assenyalada.
Toquen. Això, senyors, és
una festa. La carretera lliu-
re de cotxes, una gentada
alegre, feliç, pacífica i canta-
dora ocupant-la i el tren que
quan passa ens saluda amb
el xiulet. Al matí he estat a
Barcelona i quan he tornat a

Mataró amb tren m’he fet
càrrec per primer cop de la
distància enorme que hi ha
entre un poble i un altre, i
això que parlem d’una de les
zones més poblades del país.
M’he preguntat: “Això s’om-
plirà?” S’ha omplert, i da-
vant aquesta constatació no
puc fer altra cosa que admi-
rar la gent del meu país que
ho ha fet possible, compadir
els pobres dubitatius que
s’han quedat a casa i felici-
tar els organitzadors que
van tenir la idea i van creure

que seria possible. Van creu-
re que fins i tot antics poli-
cies ens donarien la mà.

En Joan Maragall, un dels
pares del catalanisme cultu-
ral i també polític, va dir que
la sardana era l’expressió
d’un poble que “avança do-
nant-se les mans”. Jo no ha-
via entès mai com una sar-
dana, estructura circular,
podia “avançar”, però ahir
ho vam fer amb una sardana
no tancada sinó oberta i
que, com les altres, admet
tothom que les vulgui ballar.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Manuel
Cuyàs

ANTHONY GARNER

Fa temps em van explicar que l’ANC prete-
nia emular la Via Bàltica. Vaig quedar parat.
En vaig ser testimoni com a periodista, i imi-
tar allò ho vaig veure com una proesa difícil
de superar. Reconec que vaig advertir els
organitzadors de com de difícil era fer el que
volien fer. I reconec, molt feliç, que estava
molt equivocat en desconfiar-ne. En des-
confiar d’ells i en desconfiar del nostre po-
ble. Tot el país s’ha de treure el barret da-
vant aquesta gent. I aplaudir amb força. Ai-
xò que ha fet l’ANC és simplement monu-
mental. Organitzar mig milió de persones
amb l’eficàcia que ho ha fet és molt difícil.
Aconseguir que la cadena fos assegurada
en cada metre, sense esperar a les improvi-
sacions, ha estat clau. Sabent especialment
que crear un protocol tan ben perfilat sobre
com ha d’anar tot no té res de senzill. I no cal
dir-ho: aconseguir l’entusiasme que ha en-
comanat el país és un èxit a l’abast de molt
pocs. He conegut la gent que portava la in-

formàtica de la Via Catalana, excepcionals,
he vist treballar fins a l’extenuació els qui fe-
ien les samarretes, els transportistes, els
responsables de mitjans. He sabut d’hores i
hores inacabables de reunió. Tot de gent
que s’ha lliurat desinteressadament a la
causa, que no ha cobrat res,  ni la benzina
que li costaven els desplaçaments i que
massa sovint ha pagat. I vist el que he vist
em trec el barret davant d’ells. Aquest país
té molts motius per a sentir-se orgullós i sa-
tisfet. La Via Catalana l’hem fet tots, l’han fet
tota la gent que ha eixit a les carreteres del
Voló a Vinaròs per a donar-se les mans. Pe-
rò saber que hi ha un grup de gent com
aquesta, al darrere, als motors, a la cuina,
això és realment reconfortant. 

Més encara vist en la perspectiva dels
anys. Fer les consultes populars ja va ser un
exercici memorable d’autoorganització. Ara
hem fet la Via. I després d’ahir crec que tots
sabem que som i serem capaços de fer
qualsevol cosa, el que siga necessari per a
canviar aquest país i per a guanyar.

Em trec el barret

Ca montes

Vicent
Partal

Serem capaços de fer
qualsevol cosa, el que siga
necessari per a canviar
aquest país i per a guanyar

TRAM 411. L’Hospitalet del Llobregat



A la tres
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Xevi Xirgo

“Els que ahir vam
fer la cadena vam
tenir la sensació que
ja mig votàvem”

L’abans i el després
urant les darreres hores tots
plegats havíem apartat la mi-
rada del govern Mas i l’haví-
em posat sobre l’Assemblea

Nacional, que patia –o ho feia veure es-
tratègicament, és clar– perquè la Via
Catalana fos un èxit. Doncs ja està. Ho
hem fet. Sensacional. Increïble. Ahir
se’m van acabar els adjectius. Ja ho
hem fet. Ho han vist arreu del món
–fins i tot a Madrid– i ara la pilota i la
nostra mirada tornen a ser sobre la
teulada del govern Mas, molt més que
no pas a la de Rajoy. Perquè, de la ma-
teixa manera que en la Diada de fa un

D
any ningú cridava “Volem el pacte fis-
cal”, ahir tampoc ningú cridava “Vo-
lem votar” ni “Volem pactar”. Ahir tot-
hom cridava una altra cosa. Els que
ahir vam fer la cadena humana ens n’a-
nàvem amb aquella sensació que tots

hem tingut el primer cop que hem anat
a votar. Va ser com si ahir haguéssim
mig votat. Però no ens serveix. Perquè
ho volem fer bé. Aquest és l’encàrrec
que milers i milers de persones van fer
arribar ahir al govern Mas: un aval al
seu full de ruta però amb un prec: acce-
leri, president. Perquè ahir no va ser
un Escolta, Espanya com voldrien al-
guns. No va ser ni això. Això era l’any
passat. Aquest any era un Escolta, Eu-
ropa, que arribem, i un Afanya’t, Mas,
digue’ns com i quan ho hem de fer. Hi
haurà un abans i un després, d’aquesta
Diada. Ja res no serà igual.
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L’èxit impressionant de la
Via Catalana per la Indepen-

dència interpel·la la política, un any
després de la primera gran mobilit-
zació per l’Estat propi, per tal que
aporti una resposta a la voluntat
d’un poble conscienciat, motivat i
vigilant d’un procés que no es pot
demorar gaire temps. En depèn
la supervivència d’una nació i el
benestar ciutadà.

D’aquesta memorable expe-
riència col·lectiva se’n poden ex-
treure quatre conclusions objecti-
ves i irrefutables. En primer lloc, la
participació ha estat massiva i molt
més precisa a l’hora de quantificar,
perquè el sistema d’inscripcions i
l’extensió de la cadena humana ha
pogut posar un mínim, el de
400.000 persones, que ahir es va
veure que va quedar desbordat,
molt desbordat. La segona dada
objectiva és que el lema sota el qual
més d’un milió i mig de catalans es
van donar ahir les mans era Via Ca-
talana per la Independència. Hi pot
haver matisos i diferents sensibili-
tats i graus de simpatia, però és in-
discutible, i aquest és el tercer punt
que cal destacar, que actualment
no hi ha cap altra idea política a Ca-
talunya capaç d’aglutinar un nom-
bre tan alt de voluntats.

El suport massiu, la indepen-
dència com a lema, i l’absència d’al-
ternatives tan engrescadores por-
ten a una última conclusió, deter-
minant i inapel·lable: si algú vol in-
tentar rebatre aquestes evidències
o desmentir-les, només ho pot fer
comptant-ho a les urnes. El poble
català hi està disposat i ho espera.

El món ha
vist què vol
Catalunya

EDITORIAL

a cadena humana que ahir
va travessar el país, del
Vallespir al Baix Maestrat,

va desbordar, com l’any passat,
les previsions més optimistes
dels organitzadors. Més d’un
milió i mig de persones van
reivindicar la independència
d’una manera tranquil·la,
festiva, planera, familiar. Més
que encadenar, ahir Catalunya
es va trenar, en dues o tres
fileres. Els portaveus de

L l’Assemblea Nacional Catalana
havien demanat prèviament als
participants que no caiguessin
en cap provocació, perquè ells,
els provocadors, buscaven
aquesta fotografia: la dels
aldarulls. No la van aconseguir...
a Catalunya. Però sí que la van fer
possible ells a Madrid. I també a
Vinaròs. A Vinaròs, pel que ahir
se sentia, perquè la subdelegació
del govern espanyol va quedar
escaldada després de la

sentència del Tribunal Superior
de Justícia, que li llevava la raó,
i va crispar la seva policia. A
Madrid perquè quatre falangistes
van trencar la pau de l’acte
institucional de la Generalitat. A
trompades. Volien una foto? Ja la
tenim. Que tothom
la faci córrer.

Desclot

Vicent
Sanchis

Els únics incidents

L’any passat ens van pro-
posar omplir el centre de
Barcelona i vam convertir la
manifestació de la Diada en
la més important i trans-
cendent de la nostra histò-
ria. Aquest cop ens havien
demanat que forméssim
una cadena humana que
creués el Principat i hem
estat capaços, no només
de teixir aquesta Via Cata-
lana d’ahir, sinó de fer-ne
moltes més de prova aquí i
arreu del món per donar vi-
sibilitat a la nostra causa.
Ens podem proposar el que
sigui i ho farem, perquè ens
empeny una il·lusió col·lec-
tiva sense precedents, i
perquè cada cop som més
els que participem d’aquest
procés transversal i inte-
grador. Serem el que vul-
guem ser. Perquè tinguem
clar que, per molt que al-
guns ens vulguin fer
creure el contrari,
som imparables.

El timbal

Ricard
Palou

Imparables

TRAM 343. Avinyonet del Penedès
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FUTUR · Cent
opinadors i
personalitats
analitzen com
cal gestionar
l’èxit de la Via

“L’únic diàleg
implica
pactar el
referèndum”

Entrevista C. Forcadell



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 13 DE SETEMBRE DEL 20132 |

Una manifestació, una con-
centració de gent en un ma-
teix punt té més calor que
una via com la que vam fer el
dia 11, però la imatge de tan-
ta gent travessant el país i
fent giragonses a la seva ca-
pital té un impacte visual i a
la vegada una força política
que no els treu ningú. El go-
vern de Madrid ha dit el que
havia de dir: que el nombre
de viaris que es calculen, un
milió sis-cents mil, s’ha de
dividir per quatre. A veure:
es van cobrir quatre-cents
quilòmetres. Si hi situem
una persona per metre, són
quatre-centes mil. El que
passa és que en molts
trams, la majoria, hi havia
dues persones per metre i
que la fila estava doblada i

La majoria
Vuits i nous

triplicada. Posem-hi vuit-
centes mil persones, sense
comptar les concentrades a
Barcelona. La divisió del mi-
lió sis-cents mil per quatre
no dóna pas el resultat que
el govern de Madrid ens pre-
senta. Ens poden fer ballar
el cap quan es tracta de
comptar manifestants esti-
bats en una plaça, però no
quan el recompte es fa sobre
persones disposades en fila.

Ha dit també el govern de
Madrid que la “majoria si-
lenciosa”, la que va del milió
sis-cents mil als set milions
censats que té Catalunya, es
va quedar a casa o va anar a
aquella hora al cine. Això és
indubtable, però és d’aplica-
ció sempre, també quan el
partit afí al govern convoca
manifestacions que presen-
ta com un èxit o guanya
eleccions. La democràcia su-
fragista té una perversió: a
l’hora de formar parlaments
i governs només són tinguts

en compte els que han anat
a votar, i de vegades es dóna
el cas que són menys que els
abstencionistes. A la taula
de la democràcia, qui no hi
és no hi és comptat. Però bé,
si tan segurs estan que
aquesta majoria és indife-
rent a la independència i
abona les tesis del govern de
Madrid, que aquest govern
permeti la consulta i pugui
donar-se la satisfacció de
guanyar-la. S’entén de totes
maneres que hi sigui refrac-
tari, perquè les majories si-

lencioses acostumen a que-
dar-se a casa i anar al cine
sempre. Per desgràcia, per-
què ja voldríem una consul-
ta on tothom hi digués la se-
va i respectar-ne el resultat.

Si ho recordo bé, el pri-
mer a apel·lar a la “majoria
silenciosa” va ser el presi-
dent Nixon quan es va tro-
bar atrapat per l’oposició que
el volia fer plegar amb motiu
de l’escàndol del Watergate.
Va acabar plegant sense que
la majoria silenciosa digués
una paraula per salvar-lo.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Les cares de la notícia

Ana Botella ha dit que Madrid
no aspirarà als Jocs Olímpics
del 2028. Una renúncia raona-
ble, perquè segurament hauria
de competir amb París i amb
Berlín. Però, a més, aquells que
estan tan preocupats pel que
va costar la Via podrien pregun-
tar-se també quant va costar la
festa de la candidatura.

-+=
VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

Soraya Sáenz
Santamaria

Ana
Botella
Renúncia
raonable

-+=

Com era de preveure, si més no
de cara a la galeria, el govern
espanyol ha menyspreat el
gran èxit de la cadena humana
de l’11 de Setembre. Han repetit
la cantarella de sempre: que
eren més els que es van quedar
a casa. Doncs si la tenen gua-
nyada, que convoquin la con-
sulta i sortim de dubtes.

Una reacció
digna

Josep Sánchez
Llibre

DIPUTAT DE CiU AL CONGRÉS
-+=

ALCALDESSA DE MADRID

El diputat de CiU es va enfron-
tar dimecres a alguns dels en-
ergúmens que no entenen altra
dialèctica que la dels punys i les
pistoles. Davant una realitat
que no els agrada, el feixisme
sempre ha reaccionat així. No
han canviat des del 1936. Tam-
poc canvia la defensa digna
dels drets del nostre poble.

El recurs
de la reforma

Alfredo Pérez
Rubalcaba

LIDER DEL PSOE
-+=

Si no fos per la història dels úl-
tims anys, en què el PP i el
PSOE han competit per veure
qui dels dos és més espanyol,
es podria creure que la propos-
ta de reformar la Constitució
perquè no marxi Catalunya és
sincera. Si hi ha algun dubte,
s’ha de veure com s’han tractat
les propostes d’encaix del PSC.

Estan tocant
la vella cançó

Una de les primeres obligacions que tenim
–i, per descomptat, també els polítics– és
analitzar l’impacte de la cadena amb sere-
nitat i sense anteposar a la reflexió emoti-
vitats personals, patriòtiques o sentimen-
tals. O totes a l’hora. La cadena ha signifi-
cat unes quantes coses que són evidents,
més enllà de la burla que hi va en contra o
de la falsedat més rància. Siguem serio-
sos. Ha demostrat una gran capacitat d’or-
ganització i de mobilització. Ha implantat
en el corrent general de la cosa pública,
d’allò que marca els camins d’una o de di-
verses generacions, una evidència absolu-
ta que ja no admet discussió: la possibilitat
d’una força emergent que s’identifica amb
la idea d’un estat independent per esdeve-

nir no solament un anhel o un desideràtum
sinó una sòlida alternativa al règim actual.
Una sòlida alternativa –popular, transver-
sal, dinàmica, fins i tot festiva– que es va
anar congriant des de la proposta d’Estatut
de Maragall, passant per la retallada del
Constitucional i per la manifestació del 10
de juliol del 2010, i cada vegada amb més
arguments i amb més participació ciutada-
na. El dia que la noia que despatxa a la fleca
et pregunta a quin tram aniràs, aquell dia,
vol dir que la presència de l’independentis-
me en el si de la societat és potent perquè
deixa de ser una opció política per conver-
tir-se en un projecte compartit per perso-
nes sense més filiació que la de pensar en
un hipotètic futur que genera esperança.

S’hi poden posar molts peròs, a aquesta
asseveració. Seria molt il·lús creure’s que
un estat nou serà una panacea, una pluja
de mannà celestial. I també es pot argüir
que en el procés hi intervindran moltes va-
riables, com ara la presència de moltes
persones que no votaran a favor en el refe-
rèndum. D’acord. Però tampoc no es pot
tergiversar la realitat pensant que hi ha una
“majoria silenciosa” en contra. ¿Qui ho pot
corroborar, això? ¿Com pot dir Sánchez-
Camacho, sense fonament, que “la Catalu-
nya real es va quedar a casa”? ¿Qui la defi-
neix? ¿Qui la jutja? ¿Com es pot ser tan
cec? ¿Són irreals els 400 km de dimecres?

¿Catalunya
real?

Un sofà a la riba

Josep M.
Fonalleras

¿Com es pot ser tan cec?
¿Són irreals els 400 km
de dimecres?

Ens
ha arribat

Felicitació
prematura

Dos dies abans que les goteres
es manifestessin a l’hemicicle
del Congrés, la Mesa de la insti-
tució va felicitar els arquitectes
de les obres per l’esforç que ha-
vien fet durant l’estiu.

Any
Salvador Espriu

Estimava amb una
singular predilecció
els llibres bonics, ben
acabats, pulcrament
impresos.
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“L’èxit de la
cadena humana
cal compartir-lo
amb els catalans
que no hi estaven
d’acord”
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Carles Ribera

l gran èxit de la Via Catalana
cal compartir-lo, per ser justos
i equànimes, amb tota la ciuta-
dania de Catalunya que no va

participar-hi perquè no hi estava
d’acord. No es tracta pas de rebaixar el
mèrit de tots els que hi vam ser, per-
què aquests figurarem a la foto històri-
ca i som els que hem fet possible que el
món ens conegui tal com som, civilit-
zats i decidits, i tal com volem ser, ha-
bitants d’un nou estat del món. Tan-
mateix, és indiscutible que en la me-
morable reivindicació tranquil·la d’una
Diada memorable, hi va tenir una par-
ticipació destacada, per omissió, la po-
blació que va veure desfilar la cadena
amb tota la naturalitat discrepant,
sense necessitat d’amagar el cap sota
l’ala d’un barret panamà, ni de buscar
l’enfrontament o la provocació. Pot
semblar que això és convertir en ex-

E
Gràcies als que no van fer Via

cepcional un fet normal, però la nor-
malitat, en una situació d’excepciona-
litat política com la que viu Catalunya,
és un bé preuat. No hi ha cap majoria
silenciosa com sosté la vicepresidenta
espanyola. Perquè no és majoria (si
m’ho vol rebatre, senyora, ens veiem a
les urnes) i perquè preferiria no dir-ne
silenciosa sinó respectuosa. Uns cata-
lans que saben que tard o d’hora hau-
ran de votar i que continuaran vivint, i
convivint, en la Catalunya que en re-
sulti. Gràcies, per tant, als catalans
que estan contra la cadena però no
busquen brega. Gràcies per no haver
caigut en la temptació de fer o secun-
dar contramobilitzacions d’alt risc, tot
i les pressions mediàtiques dels que
atien l’odi des de fora. Aquest seny co-
mú no sé si farà Catalunya més lliure,
però la fa més sòlida. Enhorabona i que
duri, que vénen temps moguts.

cribera@elpuntavui.cat

Les reaccions procedents de
Madrid després de la mobilit-

zació política europea més impor-
tant de les últimes dècades només
s’entenen des de la voluntat de
menystenir allò que han comprès
que no es pot ignorar. Perquè si re-
alment és fruit de la falta de capaci-
tat d’anàlisi, el problema principal
no és Catalunya, que farà via d’una
manera o altra, sinó quina catego-
ria de polítics tenen els espanyols.
La resposta estatal és d’una insen-
sibilitat i un cinisme envers una
part dels que consideren conciuta-
dans del seu país que explica de
manera paradigmàtica una de les
raons per les quals aquests ciuta-
dans volen marxar: perquè no se
senten d’una comunitat que no els
escolta i minimitza les seves reivin-
dicacions. No gaire millor és la res-
posta d’un PSOE que a hores d’ara
ja ha perdut, amb un llarg historial
de deslleialtat, tota credibilitat.

Catalunya ha decidit i ara recla-
ma les eines per legalitzar aquesta
decisió. La ciutadania sap que no es
pot esperar res de l’Estat espanyol
perquè els seus governants han ti-
bat tant la corda anticatalana que
qualsevol mínima renúncia a l’ob-
sessió centralista és impracticable,
ja que els votants dels partits espa-
nyols majoritaris la castigarien du-
rament. Catalunya podrà aconse-
guir l’objectiu de la independència
o no, però allò que és segur és que
una part molt important de la po-
blació no tornarà a sentir com a
propi un estat hostil. Qualsevol
via política ha de tenir en conside-
ració no només la legalitat, sinó la
percepció d’una ciutadania que ha
dit prou a una relació de submis-
sió, de subordinació a una Espa-
nya incapaç d’aportar solucions
perquè no és ni tan sols conscient
d’estar cometent un error històric
que ja no té marxa enrere.

La realitat
paral·lela
d’Espanya

EDITORIAL
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urioses, però previsibles,
les primeres dues
reaccions del govern

espanyol arran de l’èxit de la
cadena catalana. El primer a
despertar, la mateixa tarda
de dimecres, va ser Jorge
Fernández Díaz. Segons el
ministre de l’Interior, irat
encara pel colp baix que li va
amollar el Tribunal Superior de
Justícia valencià, la Generalitat
va multiplicar per quatre el

C nombre d’assistents. És a dir,
a Catalunya es van manifestar
només 400.000 persones.
Si en calia una per cada
metre de la cadena, només
hi va haver una filera. Les
concentracions que es van
fer pertot a l’entorn no hi
compten. La segona va ser
la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, que va
proclamar que el seu govern
escolta, sobretot, “la majoria

silenciosa” que no es va
manifestar. Com es pot
escoltar el silenci? És una
incògnita metafísica que
Sáenz de Santamaría hauria
d’aclarir. En tot cas, en
aplicació de la teoria, el Partit
Popular –cap partit– mai ha
guanyat unes eleccions,
perquè, les eleccions, les
guanyen sempre els que
s’abstenen. Que
governin ells!

Desclot

Vicent
Sanchis

Com parla el silenci?

Quan ens pensàvem que
els desastres naturals de
dimensions catastròfiques
eren propis només de les
pel·lícules, ara tant de mo-
da, surt un professor de la
Universitat de Texas per
posar-nos la por al cos. Un
tal William Sager ha tingut
la pensada d’explorar geo-
lògicament el nord del Pací-
fic i, després de 29 anys de
carrera, ha fet el gran des-
cobriment: un enorme vol-
cà de dimensions similars
al Regne Unit i Irlanda està
amagat al fons del mar, a
l’est de la costa del Japó.
Diu que és gairebé tan gran
com el famós volcà Mont
Olimp, a Mart, el més gran
del sistema solar. Per sort,
està inactiu des de fa se-
gles. Però perquè no ens
confiem, assegura que n’hi
pot haver de similars més al
sud. Està clar que no po-
drem viure mai
tranquils.

Joan
Armengol

El timbal
L’amenaça

La frase
del dia

“[La Via Catalana va ser un] èxit de convocatòria,
de logística, d’organització i de comunicació”

José Manuel García-Margallo, MINISTRE D’AFERS EXTERIORS D’ESPANYA
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Castella, el País Valencià i les
Illes domicilien més empreses
a Madrid que Catalunya

Avui amb El Punt Avui
Segona entrega de la col·lecció
‘La guerra de Successió, dia
a dia’, per 9,95 euros
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DIPLOMÀCIA · El suport letó a la
sobirania catalana irrita Espanya

Topada d’Espanya amb
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Imminent
arribada del
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Les millors
fotos de la Via
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Marta Rovira i Vergés

En l’albada de
la llibertat

‘Es ven’ parada de metro
Una estació de metro de la línia 4 de Barcelona, ahir a la tarda ■ JUANMA RAMOS SOCIETAT, P27

Barcelona vol patrocinadors per als rètols d’estació ■ P27

Els sindicats calculen una
pèrdua del 28% del poder
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Amb motiu del Tricentenari, la majoria dels
actes oficials es concentren aquesta nit

Música, poesia i teatre
commemoren el 1714
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Especial dels actes
de la Diada 2014
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INSCRITS · El nombre de
persones ja apuntades a la V
fa preveure una mobilització
massiva demà a Barcelona

OBRES · L’ANC garanteix
l’accés de tots els participants
a la zona tot i els treballs a les
principals vies de la capital
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P5

Polèmica sobre la
desobediència civil

Alex Salmond, amb diversos partidaris del sí a la independència ■ RUSSELL CHEYNE / REUTERS

EUROPA-MÓN P14,15

Sí sense fronteres a Escòcia
Salmond mostra suport d’arreu i Londres llueix banderes escoceses
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El govern
promet la
paga extra
al sector
públic per
al 2015
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El govern
enceta la
reforma
de la FP i
del servei
d’ocupació
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El nombre d’inscripcions prè-
vies a la mobilització de demà

a Barcelona ha arribat la xifra histò-
rica de mig milió de persones, una
dada que supera de molt la de la
Via Catalana de l’any passat i que
fa preveure, tenint en compte que
l’any passat l’assistència real va
quadruplicar les inscripcions, que
la jornada de demà tornarà a con-
gregar una gernació mai vista a la
capital del país. Una prova que deixa
en evidència tant els derrotistes que
pensaven que ja no queda habilior
entre la població, com els enemics
del procés, que ja havien començat
a cantar les absoltes a un moviment
que manté la vitalitat després de
tres anys de suport constant al
procés polític decisiu que viu Cata-
lunya en aquests temps. No només
hi ha més gent que mai inscrita, si-
nó que la distància entre el suport i
mobilització popular a la indepen-
dència i qualsevol altra alternativa
política és oceànica.

En paral·lel a l’entusiasta mo-
bilització ciutadana, la política no
sembla estar a l’altura del moment,
amb una reiteració de picabaralles
partidistes i moviments tàctics en
els principals partits que donen su-
port a la consulta. Cal no perdre la
serenitat, perquè l’estiu ha estat
llarg i políticament tortuós, i és fins
a cert punt lògic que hi hagi una
certa polifonia pel que fa a les de-
claracions entre dirigents de les
formacions. Ben segur que la V de
demà ajudarà a catalitzar nova-
ment l’acció política cap als com-
promisos adquirits per al dret a de-
cidir. La política catalana i els seus
protagonistes saben que conti-
nuen tenint un suport importantís-
sim de la ciutadania, un suport que
no es pot ni trair, ni defraudar, ni
frustrar, perquè és la principal en-
ergia amb què compta en aquests
moments el procés català.

La persistent
força del
carrer

EDITORIAL

La frase
del dia

“La màxima expressió de desobediència
civil és votar quan no et deixen votar”

Oriol Junqueras, PRESIDENT D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Urnes al carrer
de pintar un cercle assenyalant un es-
pai que vaga per sempre més per l’es-
pai sideral. O sabrem, és clar, si final-
ment Europa, després de dir el que ha
dit, busca solucions com per resoldre
la situació absurda que es crearia si
Europa ha d’expulsar milers de ciuta-
dans que, de fet, ja són europeus i en
volen continuar essent. En tot cas, es-
tà bé que finalment veiem urnes al car-
rer i que es voti amb normalitat. I que
sapiguem d’una vegada què pensen els
escocesos. Els escocesos? Sí, és clar. Jo
parlava dels escocesos, que són els que
ja tenen clar que ells d’urnes en tin-
dran. I saben per què? Doncs perquè
allà tenen Cameron. I nosaltres? Aquí,
en canvi, nosaltres tenim Rajoy, De
Cospedal, De Guindos, Llanos de Luna,
Sánchez-Camacho... Aquí ens costarà
una mica més. Quina enveja...

saber què pensen els ciutadans: si
triomfa la tercera via, si han triomfat
les tesis unionistes de la por o si, des-
acomplexats, els ciutadans han optat
per reclamar un nou estat. Passarà la
Diada i al cap de res ja hi serem. I sa-
brem si optar per un estat propi és si-
nònim que a un territori l’expulsin de
la Via Làctia i del sistema mètric deci-
mal, i si als mapes d’Europa hi hauran

o pateixin. A pocs dies de la
consulta, ara ja es veu que
aquesta és una batalla que es-
tà guanyada. Es farà. Encara

que fa res semblava impossible, es po-
drà votar amb tota normalitat. Hi ha
hagut moments en la història recent
que ha semblat del tot impossible, però
finalment, tot i els estira-i-arronses
dels darrers mesos, la consulta es farà.
Es votarà. I serà un èxit hi hagi el re-
sultat que hi hagi. El món ja ha vist que
finalment s’imposa el seny, que les co-
ses adquireixen un to de normalitat, i
que la legalitat que empara la consulta
és del tot indiscutible. Que a escala in-
ternacional ningú la posarà en dubte.
Diguin el que diguin, hi haurà desenes,
centenars i algun miler d’urnes al car-
rer. I s’entrarà en el terreny descone-
gut a partir dels resultats. A partir de

N “No pateixin.
Passarà la Diada
i veurem urnes
al carrer”
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A la tres Xevi Xirgo xxirgo@elpuntavui.cat

Les cares de la notícia

Un altre encert del Parlament atorgant la seva màxi-
ma distinció a Josep Carreras, tant per la seva carre-
ra artística (discos d’or, de platí, premis a tot el món;
direcció musical de Barcelona 92) com per l’acció cí-
vica amb la Fundació Josep Carreras Contra la Leu-
cèmia. Un exemple de talent, superació i generositat.

PRIMER MINISTRE BRITÀNIC

Honors més que merescuts

A corre cuita, tard i malament han reaccionat els lí-
ders anglesos amb Escòcia. Es creien guanyadors i
l’statu quo ja els anava bé; ara, quan els sondejos do-
nen possibilitats al sí, tot són ofertes de més poder i
millor fiscalitat. La imatge és d’improvisació i poca
credibilitat. Els escocesos sentenciaran el dia 18.

-+=

-+=

‘Relaxing’ comiat
Ana Botella

Corredisses desesperades
David Cameron

-+=

Josep Carreras

Decisió personal, com diu el seu equip, o del PP da-
vant el perill real de perdre Madrid el 2015, el cert és
que Ana Botella no es presentarà a les eleccions. El
seu mandat quedarà lligat a la tragèdia del Madrid
Arena, el fracàs olímpic, les retallades, la vaga de ne-
teja i la relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.

ALCALDESSA DE MADRID

TENOR

es tensions entre Convergència i Esquerra semblen
contingudes en la superfície i desbocades al fons.

I és al fons del mar, lluny de la superfície, on es crien
les millors gambes. El motiu de la brega? Tot apunta i
apunta bé cap a la desconfiança. Desconfiança dels
uns i els altres. Amén i que només sigui això. Perquè
també hi podria haver altres ganes amagades i excés
de protagonisme. Lleva’t tu, que em poso jo. Aquieta’t
tu, que hi sóc jo. Això afecta el procés més que deu
casos Pujol. El pot fer fracassar. S’ho haurien de ficar
al cap. Tots dos són necessaris i tots dos podrien ser
prescindibles en una nova Catalunya. Substituïbles.
I no passa res i glòria al cel. Però cal arribar-hi. Amb
l’esforç de tots, amb discrepàncies però amb unitat
d’acció. La raó externa que ara provoca més recels
és la consulta. Artur Mas diu ben alt que és el primer
interessat a fer-la, però la vol fer bé sense concretar-ne
el com. Oriol Junqueras demana que es faci com sigui i,
si cal, amb “desobediència civil”. Que busquin un àrbitre.
L’aportació d’Iniciativa sembla raonable i sensata. Els
ecosocialistes demanen que la consulta es faci a tot
el país, que incorpori una campanya en què totes les
opcions es puguin expressar i contrastar, que es faci
amb plena normalitat cívica i que sigui creïble davant
la comunitat internacional. No es pot dir més en
menys paper. Síntesi i concreció. Senyors de
Convergència Democràtica i d’Esquerra
Republicana, facin cas als d’Iniciativa,
que també són dins la pomada.

L

Vicent Sanchis

Desclot
Arbitratge
necessari

Punt Avui, El, 2014-09-10, p. 3.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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Catalunya
té un pla V

EDITORIAL P5

vui fa 300 anys justos que
els carrers devastats de Bar-

celona eren plens de gent deses-
perada, exhausta i vençuda per
un invasor disposat a suprimir les
llibertats dels catalans. Exacta-
ment tres segles després, la ciu-
tadania d’aquest país, que tot i
haver estat vençuda mai no ha
claudicat, està convocada per es-
criure una de les pàgines més bri-
llants de la seva llarga i accidenta-
da Història. On aquell 11 de se-
tembre de 1714 hi havia por i des-
trucció, avui hi haurà il·lusió i va-
lentia política. La capital que va
haver de cedir fa 300 anys avui
s’omplirà d’homes i dones que
han après a lluitar no pas amb ar-
mes sinó amb una eina imbatible:
la democràcia.

(Continua a la plana 5)

A

Punt Avui, El, 2014-09-11, p. 1.
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La frase
del dia

“Respectar la Constitució és més democràtic que votar”

Soraya Sáenz de Santamaría, VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

Quan el món ens mira
som, existim, i volem votar. Volem de-
cidir el nostre futur i ho volem fer lliu-
rement. Som un subjecte polític, ens
hi sentim, així ho ha proclamat el nos-
tre Parlament i volem fer una cosa
tan normal en un país normal com és
votar. Avui, quan sortim al carrer, tor-
narem a tenir la sensació que ja estem
votant, i per això no ens entretindrem
gaire a discutir si el 9-N que tenim a la
cantonada serà complicat o no, si hem
de desobeir no sé qui, si hem de preva-
ricar o si hem de tirar per algun altre
camí. Avui no toca. Això que ho resol-
gui qui ho ha de resoldre. Avui toca
sortir al carrer amb un somriure, amb
el somriure que porten dibuixat a la
cara els del sí, i ser un clam. Perquè
ens senti el món i perquè ens senti
també la nostra classe política. I re-
cordi l’encàrrec que li vam fer.

centre d’atenció quan ens ho propo-
sem. Els catalans serem avui, un cop
més, allò que el govern de l’Estat ens
nega: serem el subjecte de la informa-
ció. I farem encara una altra cosa: la
manifestació més multitudinària de la
història de Catalunya.I això és la pro-
va més clara que, efectivament, estem
fent història. Avui ho tornarem a dir
en veu alta un cop més: els catalans

hir a darrera hora, l’Assem-
blea Nacional Catalana,
l’ANC, ja havia repartit més
d’un miler de credencials a pe-

riodistes que avui s’han desplaçat a
Barcelona per veure la V. Desenes pro-
vinents de la capital de l’Estat i més de
dos-cents de mitjans internacionals,
alguns d’ells de l’altra punta de món,
que s’han desplaçat per a l’ocasió a la
capital catalana. Aquest matí els mit-
jans internacionals participaran en
una roda de premsa multitudinària
amb el president Artur Mas, i aquesta
tarda seran a la V i enviaran imatges
de la Diada a tot al món. Em sembla
que a vegades no en som del tot cons-
cients, del que hem aconseguit en no-
més dos o tres anys: hem fet que el
món ens miri, que el cas català surti a
tots els mapes del món i que siguem el

A “La ‘mani’ d’avui ha
de ser un missatge
al món, però també
a la nostra classe
política”
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A la tres Xevi Xirgo xxirgo@elpuntavui.cat

entre el president de la Generalitat trescava
més fresc que una cama-roja la premsa de la

corneta i el tambor el feia gairebé mort. Dins un
quiròfan i en una operació a cor rebentat. Ells són
així. Les ganes els poden. Si algun entès sensat en
allò que en diuen comunicació de masses analitzés
el cas català, podria escriure un tractat sobre la
condició humana. Hi ha pluralitat nacional a la
premsa de Catalunya? Tanta com capçaleres i
propietaris. També entre periodistes. Més fins i tot
que a la societat. N’hi ha a la premsa de Madrid?
Gens. Una y grande. Pel que fa a libre, en podem
parlar perquè en això hi ha més colors. Quants
unionistes hi ha als platós catalans? Tants com
tertúlies. Són majoria? No poden ser-ho, perquè
no ho són socialment, però són més que la quota
que els correspondria si tot fos qüestió de quotes.
Quants independentistes hi ha als platós espanyols?
Cap. I no se’n parli més. I encara després acusen
els mitjans públics catalans de manipuladors. Diu
el mort al degollat: “Qui t’ha fet aquest forat?” El
problema, la gran desproporció, és que tots els
programes espanyols es poden veure a Catalunya
i cap programa català es pot veure a Espanya. I
encara que així fos, no serviria de res. No parlen
cap altre idioma peninsular que no sigui el seu.
Mentrestant van veient fraus a l’Assemblea, Mossos
ensinistrant-se en la guerra guerrejada i presidents
que voldrien veure morts agonitzant. Com
volen entendre la realitat? Ho volen?
Només volen canviar-la a trompades.

M

Vicent Sanchis

Desclot
Això d’en Mas

Les cares de la notícia

Malgrat la ridícula censura del ministeri d’Exteriors
espanyol de la presentació del Victus a Utrecht, la ta-
ca d’oli no s’atura i Martí Zuviria ja ha posat un peu al
mercat més important del món gràcies a l’edició en
anglès de la novel·la editada per HarperCollins, una
de les principals editorials als EUA.

EURODIPUTAT DEL PP

Zuviria, als Estats Units

Jean Claude Juncker, virtual president de la Comis-
sió Europea, proposa l’exministre de Rajoy com a eu-
rocomissari de canvi climàtic i energia, però els seus
interessos en la indústria petroliera i les retallades
del PP en energies renovables li donen tan poca cre-
dibilitat que algunes fonts el donen per sacrificat.

-+=

-+=

L’hereva de l’imperi
Ana Botín

El caramel enverinat de la CE
Miguel Arias Cañete

-+=

Albert Sánchez-Piñol

La sobtada mort del seu pare, l’emblemàtic Emilio
Botín, ha situat Ana Patricia Botín al capdavant del
Banco Santander una mica abans del previst però
amb la lliçó ben apresa. La filosofia de l’entitat té la
continuïtat garantida, tot i que amb una estructura
de decisió més col·legiada i menys personalista.

PRESIDENTA DE BANCO SANTANDER

ESCRIPTOR

Catalunya arriba a una cruïlla
de camins en la Diada del Tri-

centenari: en un trencall hi ha un
Estat espanyol enrocat per la nega-
ció, una negació fonamentada en
una ortodòxia legalista cada cop
més allunyada de la legitimitat de-
mocràtica. En una altra direcció, les
forces polítiques sobiranistes a Ca-
talunya, tot i l’important esforç de
cohesió demostrat durant l’últim
any, mantenen un nivell de descon-
cert estratègic que no fa gens de bé
al procés. Entre uns i altres, la ciuta-
dania de Catalunya té la paraula i
les regnes a la seva mà per demos-
trar avui als carrers de la capital del
país que només hi ha un únic pla-
que té prou energia ciutadana, la
independència, i un compromís in-
discutible, assolir-la a través d’una
consulta el 9-N. Aquest és el pla V
que avui es reivindica, la doble pro-
posta que encapçalarà una concen-
tració que té el repte de ser la més
multitudinària feta mai.

El missatge ha de ser clar i
massiu per tal que tant Madrid
com la comunitat internacional ve-
gin, un any més, una vegada més,
que el desig actiu d’una gran majo-
ria de catalans i catalanes és per-
sistent i perseverant. La persistèn-
cia en la reivindicació i la perseve-
rança en l’actitud han d’anar acom-
panyades de la consistència dels
representants polítics que han de
conduir per la via política els anhels
ciutadans. Persistència, perseve-
rança i consistència. Tres condi-
cions que caldrà blindar durant els
pròxims mesos per resistir els pre-
visibles bastons que es llançaran
contra les rodes del procés. La jor-
nada d’avui ha de servir per honorar
aquells que fa tres-cents anys van
donar la seva vida per les llibertats
d’un país disposat a estar a l’altura
d’aquells herois utilitzant tota la
força de la voluntat democràtica.

Catalunya
opta pel
pla V

EDITORIAL

EL PUNT AVUI
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Punt Avui, El, 2014-09-11, p. 5.
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Ho hem fet V
EDITORIAL P3

a multitudinària manifestació d’ahir a Bar-
celona ha tornat a demostrar la ferma vo-

luntat de la població catalana de triar el seu fu-
tur sobiranament. La ciutadania està determi-
nada a decidir. És l’hora que la política posi les
urnes. El 9-N és el dia escollit.

L

Punt Avui, El, 2014-09-12, p. 1.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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‘L’illa de Robinson’ analitza
amb especialistes l’abast
internacional de la Diada
Avui a partir les 19.00 h

Diumenge, el gran àlbum
de fotos de la V
La revista també publicarà
l’opinió de 140 analistes

Punt Avui, El, 2014-09-12, p. 76.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)



El procés cap a l’estat propi
ha estat, d’ençà de la destra-

lada del Tribunal Constitucional, un
camí de progrés constant propulsat
fonamentalment per tres diades
multitudinàries per mitjà de les
quals els catalans han anat empe-
nyent els seus representants polí-
tics per la via majoritària en aquests
moments a Catalunya. El camí s’ha
recorregut pas a pas, de demostra-
ció popular en demostració popular,
de decisió política en decisió políti-
ca. Durant més de tres anys ningú
no ha fet cap pas enrere. Una capa-
citat de cohesió i de sincronització
entre la política i la voluntat popu-
lar que no es pot ni menystenir ni
tampoc posar en dubte.

La via cap a la sobirania de Ca-
talunya entra a partir d’avui, però,
en una via extremadament com-
plexa tant des del punt de vista le-
gal com des del polític. L’Estat es-
panyol continua determinat a po-
sar la llei davant de la democràcia,
com sempre han fet els que tenen
por de la democràcia. El camí que
continua després de la V multitudi-
nària no serà senzill, ni planer, ni
n’hi haurà prou amb la mobilitza-
ció popular, tot i que continuarà
sent imprescindible per tal que els
representants polítics sentin l’es-
calf del poble al voltant i alhora el
seu alè vigilant al darrere.

El clam d’ahir va ser sense cap
dubte pel dret a decidir, però cal no
ignorar, ni deixar en segon terme,
que tant els parlaments com els es-
lògans cridats pels assistents van
manifestar-se per la independèn-
cia de Catalunya. Actualment no hi
ha cap altre projecte polític al país
amb una capacitat de mobilització
com la de l’independentisme. Per
això cal posar les urnes el 9-N. Per
poder saber si aquesta atracció, a
més de gran, és majoritària.

Decidits a
decidir, toca
fer política

EDITORIAL

La frase
del dia

“Aquesta manera de fer les coses
és un missatge potentíssim a Europa i al món”

Artur Mas, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Número, guionet, lletra: 9-N
sempre serà. No som ni millors, ni pit-
jors. Ni tan sols gaire diferents de la
resta de la humanitat organitzada en
estats. Potser tenim una mica més de
respecte per la voluntat de la majoria i
per la diversitat que en alguns altres
verals. Potser, tant de bo, la majoria
pensem que aspirem a un país millor.

Volem ser poble, per tant, perquè
som com qualsevol altre poble del món.
Perquè, com tots els pobles que es re-
coneixen col·lectivament com a comu-
nitat política, ens neguem a què deci-
deixin en lloc nostre com hem de ser o
parlar i com hem de conviure i garantir
el nostre benestar més enllà de les con-
cessions a l’harmonia internacional.
L’únic que ens falta per ser un país
normal és un estat, que és com s’orga-
nitzen els països normals.

Quedem el 9-N per decidir-ho.

preocupada; n’hi havia de simpàtics i
d’antipàtics; persones honestes i esta-
fadors. De dretes, d’esquerres, liberals
i llibertaris, entre d’altres. Ateus i catò-
lics, etcètera. Entre la multitud també
hi havia defraudadors i lladres, en po-
deu estar ben segurs. Excel·lents per-
sones i impresentables, bona gent i
mala gent. Solidaris i insolidaris, ma-
lalts i sans. Ahir, a la capital de Catalu-
nya, hi érem totes les varietats d’hu-
mans que habiten en un país normal.
Com cada dia, com sempre ha estat i

ntre la gentada que ahir va om-
plir Barcelona en aquesta V
que serà recordada durant
anys hi vam veure homes i hi

vam veure dones. Hi havia vells, velles,
joves i mainada; ens hi vam trobar ne-
gres i blancs, i entre negres i blancs to-
ta una gamma de coloracions cutànies;
i rossos i bruns i pèl-rojos. I calbs. S’hi
va sentir parlar català i castellà i algu-
na altra llengua. Hi van venir mecà-
nics, mestres; estudiants i botiguers;
jubilats i carnissers, banquers, paletes,
manobres, funcionaris, escriptors, pin-
tors, esteticistes, lampistes, periodis-
tes i aturats. Alts i baixos, grassos i
prims; curts de vista i amples d’espat-
lles. I estrets de pit. No ho vam veure,
ni sentir, ni notar, però entre tota la
gernació hi devia haver gent feliç i gent
infeliç; gent amb problemes i gent des-

E “El 9-N, perquè la
gent normal tingui
un país normal”
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A la tres Carles Ribera cribera@elpuntavui.cat

ls carrers parlen? Si els deixen fer-ho, sí. De
vegades, bramen. Ahir, els carrers de Barcelona

van cridar. Un crit que va ser un psalm. Cívic. Nacional.
Incontestable. Fins i tots els sords el van sentir. Qui n’ha
de prendre nota és un sord vocacional, que solen ser
els pitjors. El sord vocacional es diu Mariano Rajoy. El
president espanyol encera el tap de la sordesa a còpia
de condicionals. I si fracassa la Diada? No ha fracassat.
I si es divideixen els partits catalans? No s’han dividit.
I si els catalans s’arronsen a la primera escopetada?
No s’arronsaran. És una juguesca arriscada, per a
ell. I si sí? Però, i si no? I si els catalans no fracassen,
ni es divideixen, ni s’arronsen? La gran virtut dels
catalans és la perseverança. El gran error de Rajoy és
la intransigència temerària. Diu el president espanyol
que ho té tot a punt per impedir la consulta. Que, sense
haver-la vist, ja té enllestit el recurs contra la llei de
consultes i el decret que signarà Artur Mas. Que,
després, té previstes les mesures legals i penals que
calguin per frenar el president i els funcionaris de la
Generalitat. Com ahir tenia enllestida la seva policia
per vés a saber què. Totes aquestes previsions no seran
res si els fracassen els condicionals. Perquè no es pot fer
contra la voluntat majoritària d’un poble. Com pretenen
aturar-lo amb amenaces i repressió? L’imperatiu no
fa bo el condicional. Decideix l’indicatiu.
I l’indicatiu a Catalunya és un temps
absolut. Lloats siguin els déus verbals.

E

Vicent Sanchis

Desclot
El fracàs del
condicional

Les cares de la notícia

L’unionisme pot fer campanya pel no amb argu-
ments o pot entretenir el personal amb bufonades
ridícules com la de la líder del PP a Catalunya valo-
rant la mobilització de Barcelona (1,8 milions segons
la Guàrdia Urbana) i assegurant que queda clar que
“l’independentisme va a la baixa”.

PRESIDENTA DE L’ANC

Fer política o el ridícul

Per tercer any consecutiu, l’ANC ha aconseguit una
imatge impactant, massiva, plàstica, simbòlica i fes-
tiva de la reivindicació catalana de l’Onze de Setem-
bre. Era difícil igualar la Via catalana del 2013 i la V
del 2014 ha estat a l’altura. L’esforç d’organització
ha estat molt important i el resultat, impecable.

-+=

-+=

Un èxit potent i compartit
Muriel Casals

Una altra imatge impactant
Carme Forcadell

-+=

Alícia Sánchez-Camacho

L’esforç d’organització, logística i voluntariat que
permet completar una jornada com la d’ahir és com-
partit com en altres actes amb Òmnium, i en aquest
cas també amb l’AMI. L’èxit de la mobilització i del
missatge i la imatge potent que transmet al món
és també compartit.

PRESIDENTA D’ÒMNIUM CULTURAL

PRESIDENTA DEL PP A CATALUNYA

| 3EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 12 DE SETEMBRE DEL 2014
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La Fira del Tast del Prèssic mostra aquest cap de
setmana totes les possibilitats d’aquesta fruita

Ivars de Noguera,
aparador del préssec

P55-58

Demà 141 personalitats opinen
sobre el futur del procés, en
una edició especial amb les
millors imatges de la V
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Unitat justa i necessària
Vicent Sanchis
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La soluble unitat d’Espanya Universals
Xavier Grasset
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“Votarem
segons la llei
de consultes”

ENTREVISTA P8,9

“Cal complir
el mandat
del poble”

Muriel Casals

Carme Forcadell

AMB EL PUNT AVUI

Potenciar
les activitats
aquàtiques
Pla del govern per
ordenar el sector

ECONOMIA P22,23

La xifra
representa
el 98,9% del
PIB i, segons
De Guindos,
s’explica per
un canvi
estadístic

El deute de l’Estat
espanyol arriba al
bilió d’euros

EUROPA-MÓN P16,17

L’ofensiva
unionista
es dispara
a Escòcia a
la caça de
l’indecís
El no recuperaria
terreny i superaria
el sí per dos punts,
segons les últimes
enquestes

SORDESA · L’Estat espanyol no mostra cap símptoma de canvi davant l’èxit massiu
de la Diada AGRESSIVITAT · Premsa, política i judicatura de Madrid es mantenen
entre el menysteniment i l’amenaça FERM · Mas reitera el compromís amb el 9-N

P4-6, 10

“La fiscalia i els
tribunals actuaran
en conseqüència”

Eduardo Torres-Dulce. FISCAL GENERAL DE L’ESTAT

“Amb contraris a la
consulta, faríem la V
i tot l’abecedari”

José Antonio Monago. PRESIDENT D’EXTREMADURA

“Els governants
tenim l’obligació
de complir la llei”
Soraya Sáenz de Santamaría. VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

“Quan s’oblida l’estat
de dret vénen els
totalitarismes”

María Dolores de Cospedal. SECRETÀRIA GENERAL DEL PP

Punt Avui, El, 2014-09-13, p. 1.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)



El missatge que els ciuta-
dans de Catalunya van llan-

çar al món durant la diada nacional
de dijous és un pas més, cabdal, en
un procés cap a l’estat propi que ha
aglutinat una majoria social impen-
sable abans que la sentència del
Tribunal Constitucional espanyol
convertís en paper mullat l’Estatut
que ens havíem donat els catalans.
Però encara en queden molts al-
tres, de passos, que caldrà fer
abans de passar per les urnes, la
raó principal reclamada per tots els
que van omplir la Diagonal i la Gran
Via de Barcelona i per la majoria
dels que hi van donar suport des de
casa seva. I cal fer-los d’un en un,
amb fermesa però sense precipita-
ció; sense pausa, però aparcant els
nervis, aliats de qui vol fer descarri-
lar tot aquest procés apel·lant no-
més a les lleis sense tenir en comp-
te la democràcia, el pensament de
la majoria expressat a les urnes.

Entrem en una setmana decisi-
va en la qual el Parlament aprovarà
la llei de consultes i el president en
farà ús per convocar la del 9-N, pe-
rò també caldrà estar amatents a
la votació que es produirà a Escò-
cia. Ara és l’hora de la política i els
nostres representants, empesos
pels ciutadans en la direcció que
han escollit, la de decidir, han d’es-
tar a l’altura de les circumstàncies
històriques que els toca viure. Arri-
baran missatges des de l’Estat i
des d’Europa, i caldrà afrontar-los
des de la cohesió i la unitat d’acció.
La mobilització popular massiva
ha estat un missatge potentíssim
al món que cal gestionar sense fer
ni un sol pas enrere. Cal exigir,
doncs, als partits que han donat
suport a la consulta que facin com
ha fet la gent del carrer, que cami-
nin amb unitat per garantir que el
nostre futur el triïn només els ciu-
tadans votant en llibertat.

Unitat,
cohesió,
fermesa

EDITORIAL

No perdem més el temps
nosaltres que no. Perquè, han vist vos-
tès les reaccions que hi ha hagut a l’Es-
tat quan a Catalunya surten al carrer
prop de dos milions de persones? No
només neguen el problema (el seu pro-
blema, a hores d’ara), sinó que se’ns en
riuen a la cara i, a més, ens amenacen.
El president de La Rioja ens diu que
“aquells qui proven de plantejar ame-
naces, moriran”; el president d’Extre-
madura, que els de Súmate tenen la
síndrome d’Estocolm, i la vicepresi-
denta espanyola, que tenen tots els re-
cursos a punt. I això, tot plegat, perquè
els dóna (o els ho sembla) rèdit electo-
ral a Espanya. Quina vergonya! I ahir
el fiscal general de l’Estat amenaçava
directament: “Tenim tots els instru-
ments del Codi Penal preparats per
posar-los en marxa.” Doncs au. No
perdin més el temps. Ni nosaltres.

ca gran declaració del president d’un
estat que té milers de ciutadans al car-
rer és una reflexió estúpida sobre tras-
plantaments? Brillant. No sé per què
perdem el temps, esperant una respos-
ta. Ja està bé, anar-ho dient, que hi són
a temps, i que estem disposats a parlar
i a canviar el que calgui per poder fer la
consulta. Però a vegades em sembla
que no; que ara ja els hauríem de dir

ijous a Barcelona hi havia
prop de dos milions de perso-
nes al carrer. Eren catalans
que se senten catalans i

m’atreviria a dir que, en la majoria de
casos, només catalans. I ara no es po-
sin nerviosos i facin amb mi el següent
exercici: el d’imaginar-se que dijous en
la manifestació de la Diada eren només
cinc-cents mil, com diu la Delegació del
Govern espanyol, i evidentment tots
de nacionalitat espanyola. I facin-se la
pregunta que em faig jo: el president
del govern espanyol, quan (des de la se-
va òptica) té al carrer mig milió d’espa-
nyols reclamant una consulta, no els
ha de dir res? No diu que són els seus?
No li mereixen cap respecte? Es veu
que no. No havia de reaccionar dient
res, el mateix dia, Rajoy, quan mig mi-
lió d’espanyols surten al carrer? L’úni-

D “Què fa Rajoy quan
des de la seva òptica
se li manifesten mig
milió de ciutadans?
S’amaga”

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A la tres Xevi Xirgo xxirgo@elpuntavui.cat

a conclusió de la Diada reivindicativa de dijous és
ben clara: votarem. Votarem i decidirem el nostre

futur. No hi ha ningú que pugui aturar-ho. Ja no. Ja és
massa tard. La desconnexió mental dels catalans
respecte d’Espanya és total. Hem passat de la
desconfiança a la desconnexió. I com que a més a
més no ens refiem dels nostres polítics, hem tornat a
sortir al carrer per posar-los contra les cordes: només
hi ha una sortida, i aquesta sortida és votar. Votarem
el 9 de novembre, si som capaços de trobar la manera
de fer-ho d’una manera homologable a escala
internacional. I si no ens deixen, o els nostres líders no
s’hi atreveixen, tampoc no passa res. Votarem en la
següent convocatòria electoral i només ho farem per
aquelles formacions polítiques que portin la declaració
d’independència com a primer punt del seu programa
electoral. Tan bon punt ens col·loquin una urna al
davant, trencarem amb Espanya. Una majoria
abassegadora de catalans ha deixat clar que vol trencar
amb Espanya i esdevenir un nou estat d’Europa. Només
resta determinar quina és la millor oportunitat per fer
efectiu aquest trencament. Si fem la consulta tot i el
bloqueig espanyol, trencarem abans. Si declarem la
independència al Parlament després d’unes eleccions
legislatives, trencarem després. Hem arribat al final
del procés. Ahir el president Mas reconeixia en una
entrevista radiofònica que el govern ja no controla les
finances de la Generalitat. Ras i curt, l’autogovern
derivat de la Transició s’ha acabat, ha estat
erosionat des de l’Estat fins a buidar-lo de
contingut. No ens queda cap altre remei
que trencar per existir.

L

Germà Capdevila

Xocolata espessa
Votarem

| 3EL PUNT AVUI
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La frase
del dia

“El govern respecta el dret de totes les persones que es van
manifestar a Catalunya, però no pot canviar la seva posició”

Soraya Sáenz de Santamaría, VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

Les cares de la notícia

Mentre els Estats Units anuncien noves sancions
econòmiques contra interessos russos, Putin manté
la seva habitual posició desafiadora i avisa que les
conseqüències seran perjudicials per a la treva a
Ucraïna. Mentrestant, és clar, manté per sota mà
l’ajuda militar als rebels prorussos.

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Desafiador fins al final

Durant la seva valoració de la Diada, el president de
la Generalitat ha mostrat la seva capacitat de barre-
jar contundència amb humilitat i cautela. Sobre les
previsions de cara a la consulta, el missatge és clar:
el govern ho té tot a punt per superar tots els obsta-
cles que puguin sorgir.

-+=

-+=

Frenant l’Ebola
Xavier Abad

Fermesa i prudència
Artur Mas

-+=

Vladímir Putin

Des dels laboratoris de la Universitat Autònoma de
Barcelona aquest científic aporta llum sobre el brot
d’Ebola a l’Àfrica. Abad és partidari de centrar els re-
cursos allà en comptes de tractar només els casos
que arriben al Primer Món, i avisa que encara es tri-
garà mesos a estabilitzar la situació de contagi.

VIRÒLEG

PRESIDENT DE RÚSSIA

Punt Avui, El, 2014-09-13, p. 3.
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Les millors imatges de la històrica V
140 enquestats opinen del futur del procés
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Entrevista a Francesc Homs, conseller de la Presidència

“Seria un error
posar-nos ara
en mans del TC”

P4-6

Ni fugides endavant ni
passes enrere. Ara cal
el coratge de tothom.
I nosaltres el tindrem

Ells són prepotents
i arrogants, però no ens
quedarem amb els
braços plegats❝ ❝

En la manifestació del
2010 ja vam rebutjar el
TC. Les decisions, les
prendrem a Catalunya❝

L’ESPORTIU

El brasiler Neymar va marcar els dos gols del partit a passada de Messi ■ LLUÍS GENE / AFP

El Barça derrota l’Athletic de
Bilbao amb dos gols de Neymar,
tots dos a passada de Messi en
un partit molt treballat, i el
Madrid perd contra l’Atlético

VViiccttòòrriiaa
aammbb  llaa
sseennyyeerraa

EUROPA-MÓN P14-19

L’hora d’Escòcia
El Punt Avui inicia una sèrie de reportatges
diaris sobre el referèndum de dijous vinent
amb dos enviats especials a Edimburg

POLÍTICA P8

Forcadell proposa blindar el procés en l’aniversari d’Arenys de Munt

“Les condicions, les posarem nosaltres”

Punt Avui, El, 2014-09-14, p. 1.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)



Tal com ha recordat el presi-
dent de la Generalitat, Artur

Mas, si una cosa diferencia el refe-
rèndum independentista escocès
de la consulta catalana és la dispo-
sició negociadora mostrada pel go-
vern britànic. Aquí, tot i les reitera-
des mobilitzacions ciutadanes al
carrer i les peticions de diàleg for-
mulades des d’una clara majoria
parlamentària favorable al dret a
decidir, el govern espanyol continua
mirant cap a una altra banda. A
quatre dies de la votació escocesa,
però, resulta comprensible que el
primer ministre, Alex Salmond, eviti
caldejar l’ambient amb compara-
cions que podrien inquietar les au-
toritats comunitàries, sempre cau-
tes davant la possibilitat de qualse-
vol canvi de fronteres als països
membres. És veritat, tal com diu
Salmond, que per poder avançar el
procés escocès no es veu obligat a
esquivar els paranys legals que des-
afien la determinació del sobiranis-
me català. Però això no erosiona la
qualitat democràtica dels impul-
sors de la consulta, sinó més aviat
la dels governants espanyols que
s’entossudeixen a impedir-la.

És igualment evident que, alli-
berat de la pressió d’aquesta recta
final i recompensat amb un resultat
presumiblement satisfactori, el lí-
der polític escocès ja no es veuria
obligat a marcar cap distància amb
Catalunya. Perquè, si com ell ma-
teix ha reconegut, el procés esco-
cès ha de ser a partir d’ara un mo-
del universal a seguir per part de to-
tes les nacions amb aspiracions si-
milars, el més lògic és que els cata-
lans ens hi emmirallem. No, Catalu-
nya no és igual que Escòcia, prou
que ho sabem i ho lamentem, però
els objectius són perfectament
comparables i la legitimitat de les
aspiracions dels seus respectius
ciutadans, també.

Escòcia,
exemple
envejable

EDITORIAL

L’èxit de la ‘mani’ unionista
només se’n parlés d’una, de manifesta-
ció, se’n va muntar una altra. A Catalu-
nya, expliquen allà, un incident rere
l’altre, gent que se sent expulsada i un
president tan acorralat que fins i tot
ha hagut de ser operat d’urgència del
cor. Informació, en diuen. Manda hue-
vos. I un munt de periodistes que a les
rodes de premsa dels consells de minis-
tres ja fan la pregunta i la resposta al
mateix temps. Mentrestant, nosaltres,
tossuts. Incorporant impresentables a
les tertúlies perquè així som més demò-
crates i, de passada, tenim més audièn-
cia. No en veig gaires, jo, de tertulians
partidaris del procés als mitjans espa-
nyols. Si és que val la pena que hi siguin,
és clar. Vaja, el que els deia. Que la convo-
catòria de la mani de Tarragona va ser un
èxit. Perquè la batalla és al carrer, sí. Pe-
rò és sobretot als mitjans. D’aquí i d’allà.

poder esbravar-se a tots els mitjans. I
ja no en parlem, dels tertulians. Ni de
com un suposat incident amb un mem-
bre de Nuevas Generaciones que ningú
va veure va entretenir tertúlies i més
tertúlies. A Catalunya si un va al
quiosc o engega la televisió, amb més o
menys intensitat disposa de les dues
versions del que està passant. A la res-
ta de l’Estat, no. De la intoxicació en
diuen informació i només hi ha la ver-
sió de part, d’una de les parts. I com
que per la Diada hi havia el perill que

i ha qui s’entesta a dir que la
manifestació unionista que
dijous es va fer a Tarragona
va ser un fracàs perquè no-

més hi van anar tres o quatre mil per-
sones mentre que gairebé dos milions
de catalans reclamaven una consulta
pels carrers de Barcelona. Discrepo. La
manifestació de Tarragona va ser un
èxit, perquè va aconseguir el seu objec-
tiu. I, si no, mirin, llegeixin, escoltin i
repassin quin tractament va rebre
aquest acte als mitjans de comunica-
ció. Si el mateix dia o l’endemà de la
Diada un mirava les televisions, públi-
ques i privades, que es fan i es desfan
des de Madrid, la convocatòria de Tar-
ragona va ser un èxit. Els informatius
van pràcticament igualar el temps des-
tinat a cadascuna de les mobilitza-
cions. Sánchez, Rivera i Chacón van

H “Quina sort, que
aquí als quioscos
puguem escollir!”

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A la tres Xevi Xirgo xxirgo@elpuntavui.cat

otze mesos ha tingut el Partit Popular per infectar
l’ambient i rebaixar la “deriva separatista” a

Catalunya. Dotze mesos debades. Debades han
sembrat la confusió, la sospita i la por. La Diada ha
confirmat més voluntats encara que un any enrere. Més
voluntat de fer punt i a part i superar un malson carregat
de supèrbia. Qualsevol persona sensata, després
d’intentar badar una paret a cabotades, ho deixaria
estar. El Partit Popular, no. El Partit Popular continua
buscant la bretxa al mur a còpia de trencar-s’hi el cap.
L’èxit de la Diada almenys els hauria d’haver induït a
respectar el minut de reflexió obligada. Però no callen.
Mariano Rajoy ha tornat a apel·lar a la Constitució. Deu
estar desgastada, la pobra, amb tanta apel·lació.
Esteban González Pons, un dels dirigents populars més
llepats, va tornar a referir-se ahir a les famílies que “es
trencarien” amb la independència de Catalunya. Senyor
Pons, en quin món viuen vostès? Quines famílies es
trencarien? Amb els vols low cost ací no es trenca res.
Un senyor de Sevilla que vulgui viatjar a Barcelona ho té
tan fàcil com un altre de Badalona que vulgui fer-ho a
Londres. Per què s’ha de trencar res? Només ens
trenquem de riure. Les idiotades, dites mil vegades,
cansen. I no aconsegueixen res. Són idiotades
reiterades. A part del més llepat encara Jorge Moragas,
els senyors del PP no tenen qui els renovi el
discurs? Amb tantíssima imaginació, la
pròxima vegada a Barcelona es manifestaran
tres milions de persones. Famílies unides.

D

Vicent Sanchis

Desclot
Famílies
trencades

| 3EL PUNT AVUI
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La frase
del dia

“La consulta d’Arenys va estar prohibida i es va acabar celebrant. 
Cal escoltar la veu del poble i defensar els seus interessos”

Josep Manel Ximenis, IMPULSOR DE LA CONSULTA SOBIRANISTA D’ARENYS DE MUNT

Les cares de la notícia

Tot i que segur que encara cal fer un esforç més
gran, el Departament de Benestar Social i Família ha
reforçat a l’estiu els ajuts perquè infants en risc d’ex-
clusió hagin pogut participar en tallers, casals i colò-
nies. A més, 2.600 infants han accedit a targetes de
prepagament de la Creu Roja per comprar aliments.

IMPULSOR

Ajuts als infants

L’altre moviment Ara és l’Hora també té un repte im-
mens: aconseguir una reorganització dels horaris a
Catalunya que permeti conciliar la vida laboral i la fa-
miliar. I, amb aquest objectiu, aquesta setmana que
demà comença han organitzat un seguit d’activitats
per poder presentar propostes concretes.

-+=

-+=

Continuar creixent
Sixte Cambra

Posar el rellotge a l’hora
Fabián Mohedano

-+=

Neus Munté

El port de Barcelona no només es consolida com un
dels més importants del món en diverses categories,
sinó que estudia com mantenir-s’hi. Un exemple n’és
la cerca de nous mercats, com ara l’asiàtic, per créi-
xer més en el mercat dels creueristes, mercat en què
aquest cap de setmana ha marcat una nova fita.

PRESIDENT DEL PORT DE BARCELONA

CONSELLERA DE BENESTAR I FAMÍLIA

Punt Avui, El, 2014-09-14, p. 3.
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“L’Estat sempre
ens ha enredat”

Artur Mas, ahir al plató d’El Punt Avui Televisió, entrevistat pel director, Xevi Xirgo ■ ALBERT SALAMÉ

P4-6

No tinc cap obsessió
per continuar sent

president de la Generalitat.
Intento fer el millor servei
❝

Artur Mas President de la Generalitat de Catalunya

Si no arribéssim a la
majoria absoluta, vol

dir que la societat no està
en el punt de maduració
❝
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Nacional

L’‘amenaça’
de Morenés
arriba a
Brussel·les

Catalunya
s’explica al
Congrés dels
Estats Units

10. Per fer de l’esport un motor econòmic
Els arguments del sí Andreu Mas

P8-13NACIONAL P15

Jacob Lund Exdiputat danès

“El procés
català serà
un model
per a altres
àrees”



La frase
del dia

“Si a Catalunya entressin els tancs, els portaríem
termos de cafè amb llet, pobrets”

Lluís Llach, CANTAUTOR I CAP DE LLISTA DE JUNTS PEL SÍ A GIRONA

No patim, l’exèrcit té altra feina
pa que, perdut el seu lloc al món, no-
més podia dedicar-se a massacrar els
propis conciutadans. Els militars espa-
nyols avui es fan amb coronels i gene-
rals de totes les democràcies del plane-
ta i llueixen amb orgull els galons a la
pitrera i es dediquen a fer la guerra ar-
reu en missió de pau. L’exèrcit espa-
nyol està massa ocupat per rebaixar-se
a perdre el seu prestigi disparant-se
un tret al peu tan clamorós.

No cal patir. Aquesta vegada les ar-
mes no entraran pas per la Diagonal,
sinó per la Meridiana. No seran armes
de foc sinó de vot, que no maten sinó
que mantenen viva la democràcia. En
tot cas, si cal armar-nos amb alguna al-
tra cosa, armem-nos de paciència, per
anar aguantant amb un somriure im-
pertèrrit tanta testosterona hispànica
i tanta astracanada ministerial.

nya. En primer lloc, petit detall, el seu
cap suprem és el rei d’Espanya, al qual,
francament, no imagino embrutant-se
les mans de sang (si no és d’elefant, se-
guint el costum familiar). Si aquest ar-
gument no fos suficient cal dir que els
primers interessats a tenir la festa en
pau són els mateixos militars. Els ha
costat molts anys netejar la imatge in-
ternacional i fer oblidar l’exèrcit inope-
rant que va perdre un imperi, trencar
el motllo de Millán Astray, defugir la
instantània dels tricornis entrant a
punta de pistola al Congrés dels Dipu-
tats i deixar de ser vistos com una tro-

e totes les amenaces que l’Es-
tat espanyol ha perbocat con-
tra Catalunya n’hi ha una que
saben que mai no utilitzaran.

Es diu forces armades. Només caldria
un canó apuntant-nos, un grinyol de
tanc, un clic de fiador o un sorollet de
sabre per convertir la independència
en un fet amb suport dels països com
cal. Això els espanyols ho saben. Tan-
mateix, s’ha d’entendre que ara que ve-
uen a venir el 27-S perdin una mica els
estreps i els revinguin somnis humits
de llitera de caserna, efluvis de suor
agra de desfilada, lluentor de greix de
subfusell amb el qual durant tants
anys s’enllustraven els bigotis i es pen-
tinaven la clenxa. El vici secular de
l’ordeno y mando costa d’eradicar.

Estiguem ben tranquils que l’exèrcit
espanyol no carregarà contra Catalu-

D “Espanya no pot
permetre l’error”
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A la tres Carles Ribera cribera@elpuntavui.cat

es declaracions del ministre de Defensa no
han sorprès ningú. Pedro Morenés interpreta la

Constitució com ho fa la part més salvatge de la dreta
espanyola. Per això el PP ni s’ha immutat. És a dir,
la “integritat” que l’exèrcit ha de preservar no és
l’exterior, conseqüència de l’agressió d’un tercer, sinó
la interior, resultat de l’acció democràtica d’un segon.
Que tothom compleixi “el seu deure” vol dir exactament
això. I això és el que passa quan les grans afirmacions
es fan de manera ambigua. No és gens arriscat
arribar a la conclusió que, en cas de dubte, el Tribunal
Constitucional, que cada dia fa més cara de TOP, es
decantaria per la interpretació més salvatge. Per tant,
Morenés no ha dit res que sigui extravagant. S’ha limitat
a interpretar la seva “carta magna” com ho faria el
Constitucional. I això vol dir, ras i curt, que un anhel
democràtic podria ser esclafat amb les armes. “Amb
la llei”, que corregiria, constitucional, el Partit Popular.
Ara, la incògnita no és saber fins a on pot arribar el PP,
que és ben i tristament imaginable. El dubte és saber
quants demòcrates hi ha a Espanya. Si són majoria. Si
els que s’ofendrien, s’alterarien i reaccionarien amb una
intervenció de l’exèrcit a Catalunya sumarien més que
els altres. Perquè, si després de quaranta anys d’usos
constitucionals i de democràcia aparent, resulta que el
pòsit és el de sempre, intransigent i totalitari,
som on érem. I si és així, anar-se’n és un risc,
però encara té molt més sentit intentar-ho.

L

Vicent Sanchis

Desclot
Quants
demòcrates?

Les cares de la notícia

Que les produccions catalanes tinguin acollida i
trampolí al Liceu és un encert de la seva directora,
que ha anunciat la programació de Quartet, d’Àlex
Ollé (La Fura dels Baus), i una òpera escenificada de
Jordi Savall aquesta temporada i una òpera del com-
positor català Benet Casablancas per a la següent.

LÍDER DE PODEM

Produccions catalanes

L’electoralisme encega polítics. Iglesias ho va de-
mostrar ahir amb motiu de l’amenaça militar a Cata-
lunya del ministre de Defensa, quan va frivolitzar afir-
mant que el PP i CDC jugaven a “guerritas”. El nivell
és baix, similar al de Miquel Iceta (PSC), afirmant
que l’amenaça “agrada a molts independentistes”.

-+=

-+=

Europa es posa les piles
Jean-Claude Juncker

Frivolitat
Pablo Iglesias

-+=

Christina Scheppelmann

Fa molts dies que es parla dels refugiats, del drama
humà, de l’onada que ve, però cada Estat té el seu
plantejament particular i les solucions globals cos-
ten d’arribar. Per això és important l’impuls i la pres-
sió des de la Comissió Europea per posar fil a l’agulla
en l’acollida dels desplaçats.

PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EUROPEA

DIRECTORA ARTÍSTICA DEL LICEU

L’elecció de Jorge Bergoglio
com a pontífex de l’Església

catòlica ha suposat per als creients
l’entrada d’una alenada d’aire fresc
al Vaticà que alguns comparen amb
el pas, curt en el temps però intens
en l’acció, del papa Joan XXIII.
Sempre hi haurà qui en reclami
més, d’obertura, de fets i de gestos,
sobretot des de fora de la fe, però el
cert és que el primer papa iberoa-
mericà va arribar al papat amb la
voluntat que la seva Església fos
més fidel als seus orígens, molt
més transparent i sobretot més jus-
ta. I la realitat és que ha anat per fei-
na des del primer dia. Considerat
per molts un conservador en te-
mes de dogma i moral i un revolu-
cionari en matèria social, Francesc
–la mateixa elecció del seu nom
com a papa ja va ser un primer
gest– ha obert al món debats in-
imaginables dins l’Església fins fa
pocs anys: contra la pederàstia,
sobre l’homosexualitat i l’avorta-
ment, a l’entorn dels divorciats, de-
manant i oferint ajuda als refugiats
i als més desafavorits i, ara, refor-
mant les nul·litats matrimonials.

El papa, amb una oposició du-
ra a la cúria, sap que l’obertura de
l’Església és imprescindible si vol
evitar la fugida de fidels, imparable
en les últimes dècades. Per això ha
fet un pas endavant en qüestions
considerades tabú fins fa ben poc
i vol acollir de nou els casats pel ci-
vil després d’un divorci, absoldre
del pecat de l’avortament qui n’es-
tigui penedit i castigar qui abusa
dels més febles, és a dir dels nens.
Ara ha fet un pas més en intentar
reduir el temps i la despesa perquè
les parelles que compleixin els re-
quisits puguin obtenir la nul·litat
matrimonial sense que els calgui
deixar l’Església. Un pas més per
adaptar una institució de dos mil
anys al pas del temps.

Francesc
i els signes
dels temps

EDITORIAL
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CONVOCATS · 
La Via Lliure que se celebra
avui inicia l’últim esforç de

l’independentisme per assolir
l’objectiu a les urnes el 27-S

Fins a aconseguir-ho
EDITORIAL

Catalunya ha arribat aquest mes de se-
tembre a una cruïlla històrica gràcies a la
persistència de la voluntat de mobilitza-
ció d’una societat civil que ha empès
l’acció política de manera incansable i
entusiasta durant els últims anys. S’ha
arribat lluny, però encara hi ha camí per
fer i seria un error defallir en la recta fi-
nal. Avui ha de tornar a ser un gran dia.
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Quatre portades històriques
La jornada d’avui tanca un cicle de diades
multitudinàries que va arrencar el 2012 amb la primera
gran manifestació a Barcelona, va continuar amb la Via
Catalana per tot el país i va tenir el penúltim capítol
l’any passat amb la V. El Punt Avui va contribuir a la
mobilització amb portades històriques a doble plana
que enguany s’han incorporat a la portada d’avui.
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Sostenir una mobilització
durant tants anys i de mane-

ra tan sòlida i entusiasta com ho es-
ta fent des del 2010 i, especialment,
des del setembre del 2012 una part
molt significativa del poble català
és una proesa que ja té reservat un
lloc en els llibres d’història fins i tot
més enllà de l’àmbit català. L’em-
penta popular i la capacitat organit-
zativa de l’independentisme
d’aquest país han estat, acabi com
acabi, la mostra de fermesa ciuta-
dana democràtica, pacífica i cons-
tructiva més important que s’ha
vist a tot el món en molts anys. Ho
ha estat acabi com acabi, però ha
d’acabar bé. Perquè un final feliç
per a aquest projecte cívic col·lectiu
no només significa una garantia de
subsistència per a una Catalunya
amenaçada per l’imperialisme es-
panyol, sinó que pot demostrar a un
món enfangat en conflictes sag-
nants que hi ha una manera políti-
cament impecable i exportable
d’intentar canviar les coses i d’in-
tentar canviar-les per a millor.

És aquesta veu al món que avui
cal tornar a fer sentir, un clam que
comporta un últim compromís per-
sonal i un darrer esforç col·lectiu de
reivindicació lúdica. Una última mo-
bilització que ha de tornar a ser
apoteòsica però que no pot fer obli-
dar que la veu que comptarà de de-
bò, i que per primer cop en tres se-
gles els catalans tenen l’oportunitat
de fer sentir, és el mandat que sor-
girà de les urnes. L’últim esforç
d’avui és l’inici de l’examen defini-
tiu que haurà de dirimir si tants
anys d’empenta, tants anys de
construcció d’una alternativa i
tants segles de patir la incompren-
sió d’un estat que actua com un au-
tèntic enemic han convençut prou
gent. El missatge és clar, i els argu-
ments són prou sòlids, i s’han de
fer arribar fins a l’últim indecís.

El futur
depèn de la
Meridiana

EDITORIAL

La frase
del dia

“Avui la carpeta catalana és incòmoda a Europa. Per això com més
bé vagi el dia 27 menys temors tindran que fem el que toca fer”

Raül Romeva, CAP DE LLISTA DE JUNTS PEL SÍ A BARCELONA

TV3, no passa res
mateix temps, i també en un dia festiu,
a les altres candidatures, que tot i que
no ho concreta evidentment majorità-
riament són les del no. Resumint-ho
molt: la Junta Electoral Central de-
mostra tenir una imparcialitat similar
a la del TC quan parla de l’Estatut o del
9-N, i en una decisió gens política (és
una ironia) ha decidit que la Diada és
un acte electoral. No és que a Madrid
tinguin els àrbitres a favor seu; en rea-
litat s’asseuen tots a la mateixa ban-
queta. Han decidit que la Diada és un
acte electoral i han decidit què ha de
fer TV3. I es queden tan amples. Doncs
aquí s’hauria de fer el mateix. Mante-
nir intacte el desplegament d’avui (que
és el que ja han anunciat que faran) i
quedar-nos tan amples. Tot plegat,
d’aquí a quatre dies el nou Parlament ja
haurà aprovat una llei de transitorietat.

tral. I com que ja saben vostès que
quan diuen “Central” ara encara vol
dir Madrid, ahir uns quants magistrats
es van reunir a la capital del regne
d’Espanya i van decidir què havia de
fer TV3. Solució salomònica: TV3 pot
dedicar les hores que vulgui a la Diada
però, com que ho organitza l’ANC i
l’ANC té candidats a la llista de Junts
pel Sí, tot el temps que dediqui a infor-
mar de l’Onze de Setembre l’haurà de
compensar posteriorment dedicant el

ls he de confessar que estan
esgotant la meva capacitat de
sorprendre’m. La decisió
d’anit de la Junta Electoral

Central sobre el que pot fer i el que no
pot fer avui TV3 amb relació al desple-
gament informatiu que havia previst
sobre la Diada és, francament, per fer-
se un tip de riure. Dimecres, la Junta
Electoral Provincial de Barcelona ha-
via decidit que la Diada és “un acte
d’evident interès per a l’audiència” i
que, per tant, TV3 podia fer el que vol-
gués i que és, com cada any, un gran
desplegament. Vostès s’imaginen que
en un país on un milió de persones sor-
tissin al carrer la televisió pública no hi
dediqués unes quantes hores? El PSC i
el PP hi van recórrer (Iceta, tu sí que
no pares de sorprendre’m) presentant
al·legacions a la Junta Electoral Cen-

E “Ara a Madrid
també decideixen
la programació
que ha de fer TV3”
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A la tres Xevi Xirgo xxirgo@elpuntavui.cat

om solien dir el lampista, el sereno o el venedor
de cacauets durant dècades, el columnista,

senyors lectors, els felicita avui la Diada. Sense
els versots a l’ús en aquells moments i sense
demanar-los tampoc les estrenes a canvi. El
columnista, doncs, els desitja bona i darrera diada.
Darrera, perquè el Partit Popular, Ciutadans i, de
tant en tant, també el PSC, tenen raó. Les festes
nacionals han de ser institucionals. Una celebració
de companyonia entre compatriotes i contribuents.
Sense reivindicacions ni exclusions. D’aquelles
que irritaven tant Georges Brassens. Des de
l’espanyolisme acceptat o negat sovint es diu que el
catalanisme s’estima ser victimista. S’equivoquen.
El catalanisme no pretén ser victimista. I encara
menys víctima. En realitat, el catalanisme no vol
ser ni catalanisme. Vol deixar de ser. Diluir-se.
Extingir-se en pau. Desaparèixer de la llarga llista
de necessitats i exigències. Ja ho reivindicava, una
vegada i una altra, Joan Fuster, que aspirava a ser
“un ciutadà normal”. Com tants altres. Com aquells
que acusen els altres de nacionalistes. El millor
Onze de Setembre sempre serà el darrer. Per això
cal omplir avui la Meridiana de Barcelona i el dia 27
les urnes. Volen el PP, Ciutadans i, de tant en tant,
el PSC una diada institucional, acollidora i amable?
Que així sigui. Que la pròxima diada no calgui ni
manifestacions ni reivindicacions. Ni estelades.
Que sigui una diada com la que celebraran
a Espanya d’ací a un mes. Visca
el no-nacionalisme!

C

Vicent Sanchis

Desclot
La darrera Diada

Les cares de la notícia

L’Hospital Clínic ha estrenat una sala d’operacions
integrada que permetrà afrontar operacions molt
complexes de neurocirurgia. Només hi ha mitja dot-
zena de sales d’operacions com aquesta al món. Ahir
mateix, un informe destacava la internacionalització
de la recerca a Catalunya en l’àmbit de la salut.

MINISTRE ESPANYOL D’AFERS EXTERIORS

Equipament capdavanter

Fidel a la seva línia, el ministre espanyol d’Exteriors ha
menyspreat que al Congrés dels EUA s’hagi donat su-
port al dret a decidir dels catalans. Encara més, n’ha
fet befa, segurament per tapar el seu fracàs, ja que el
suport d’alguns congressistes s’ha aconseguit supe-
rant la pressió insistent de la diplomàcia espanyola.

-+=

-+=

Indignació justificada
Ana Pastor

Befa ministerial
José Manuel García-Margallo

-+=

Joaquim Enseñat

La competència és del govern espanyol i la seva de-
cisió és no actuar per resoldre la sobrecàrrega de
l’N-340, ni per evitar morts com les d’aquesta set-
mana al Perelló. L’autovia projectada (A-7) té un re-
tard de 15 anys i Foment tampoc vol obrir el peatge
de l’AP-7 als camions. La indignació és lògica.

MINISTRA ESPANYOLA DE FOMENT

CAP DE NEUROCIRURGIA DE L’HOSPITAL CLÍNIC

| 5EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 11 DE SETEMBRE DEL 2015
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PPEERRSSIISSTTÈÈNNCCIIAA  ··  
La Diada torna a treure massivament
l’independentisme al carrer en l’última
gran manifestació abans del 27-S

Demà, un àlbum de fotos de 80 planes sobre la Via Lliure

1,50€DISSABTE • 12 de setembre del 2015.  Any XL. Núm. 13672 de l’AVUI / Any XXXVII. Núm. 12542 d’EL PUNT www.elpuntavui.cat



8
4

2
7

9
5

5
1

0
0

0
2

9

1
5

3
7

6

D
ip

òs
it

 le
ga

l: 
B2

0.
24

9-
19

76

Am
b 

el
 s

up
or

t:

Un punter recorrent la Meridiana
A la fotografia, el punter gegant recorrent un dels
trams de la Via Lliure ■ ALBERT GEA / REUTERS

FALTEN15DIES



Centenars de milers de per-
sones van tornar a demos-

trar ahir, per quart any consecutiu,
la força de l’independentisme al
carrer, una capacitat de mobilitza-
ció persistent en el temps i multitu-
dinària en el nombre que no té punt
de comparació amb cap altre movi-
ment de cap altre signe ni tipus a
Catalunya. El poder de convocatò-
ria dels partidaris d’un estat per a
Catalunya fa que avui dia, i ho fa des
de fa uns quants anys, el sobiranis-
me ocupi la centralitat del mapa
polític català. Es demostra al Parla-
ment actual, es va demostrar en les
eleccions europees i, encara amb
més força, en les últimes eleccions
municipals arreu del territori.

La demostració feta al carrer
és hora que tingui la demostració a
les urnes, i per això el dia 27 hi ha
convocades eleccions al Parla-
ment. Perquè aquesta veu que es fa
sentir amb potència i amb perseve-
rança pugui transformar-se en la
majoria suficient per poder obrir la
via política que vehiculi aquesta
centralitat social cap a la construc-
ció del nou estat català. La societat
civil fa anys que treballa, i que tre-
balla molt bé, buscant l’eixampla-
ment i la transversalitat d’un pro-
jecte que tot i ser el més rupturista
de la història recent de Catalunya,
en cap moment ha posat en risc la
cohesió ciutadana ni la pulcritud
democràtica. La societat civil fa
temps que treballa, però ara són
els polítics els que han de recórrer
la resta del camí. El 9-N ho van fer
en la mesura de les possibilitats le-
gals i democràtiques que es va po-
der. El dia 27 es podrà saber, com
cal, si la independència té el suport
necessari i suficient al Parlament
per tal que aquesta Via Lliure no
sigui només una demostració de
força ciutadana sinó una prova
de força política inapel·lable.

La força
de la gran
persistència

EDITORIAL

La frase
del dia

“Aquesta és la Diada més trista que he viscut mai”

Xavier García-Albiol, CANDIDAT DEL PPC A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

I si convé hi tornarem
gui la Junta Electoral Central aquesta
que ara dicta la programació de TV3, i
agafin-se fort perquè, si és cert que ara
s’han adonat que tenen un problema,
en veurem de l’alçada d’un campanar. I
això només ho podrem combatre d’una
manera: a les urnes d’aquí a quinze
dies fent que guanyi el sí, i que ho faci
amb escreix, no pas pels pèls i patint
com diuen algunes enquestes. Si és ai-
xí, si guanya el sí, el procés continua-
rà viu i entrarà en una altra dimensió.
Però, i ja em sap greu pels qui estan
cansats, no serà el final. Serà el prin-
cipi. Un altre principi. I probablement
ens caldrà fer saber de nou al món que
sí, que som tossuts i que, encara que
estiguem cansats, si convé hi torna-
rem. Que estem disposats a arribar al
final encara que a l’armari ja no ens
hi càpiguen més samarretes.

ponsal de la BBC Tom Burridge–, es
crearà una situació sense cap prece-
dent a la Unió Europea.” Té raó. Però
és que nosaltres som uns privilegiats.
Perquè hi ha pocs precedents també
d’un estat tan miop com l’espanyol, in-
capaç fins i tot d’adonar-se que sense
la seva miopia (i les seves amenaces,
els seus insults, les seves pors...) això
no hauria estat possible. Avui comença
la campanya de veritat, digui el que di-

spectacular. Un èxit espater-
rant. Per quart any consecutiu
(i em deixo la mobilització del
2010 contra la sentència del

TC sobre l’Estatut), en aquest país
han sortit al carrer prop de dos mi-
lions de persones per fer saber al
món, ja que Espanya no ens escolta,
que Catalunya vol viure en llibertat. I
si hem arribat fins aquí, si hem fet
que el món ens escolti (repassin vos-
tès la quantitat de mitjans internacio-
nals que ahir se’n van fer ressò); si
hem arribat fins aquí, deia, no tindria
cap sentit que tota aquesta mobilitza-
ció no tingués una translació clara a
les urnes el dia 27. “Si a Catalunya
guanyen els independentistes i
aquests finalment fan una declaració
d’independència –deia ahir en la seva
crònica des de Barcelona el corres-

E “Les quatre
últimes Diades
no serviran de res
sense una majoria
clara el 27-S”
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A la tres Xevi Xirgo xxirgo@elpuntavui.cat

a ens hi hem acostumat. Any rere any tornem a
superar les expectatives i a aquestes altures de la

pel·lícula fins i tot ens sembla natural. Però no ho és pas,
creieu-me. Cap país del món mobilitza durant quatre
anys seguits un 25% de la seva població de manera
pacífica, ordenada i festiva. Històricament, les grans
manifestacions –siguin per una reclamació política o
una celebració esportiva– comporten un percentatge
petit o gran de disturbis, delictes o excessos. Aquí, no.
Tot al contrari. Ahir la Meridiana es va buidar
ordenadament i no van quedar ni papers per terra. Us
ho torno a dir, això no passa enlloc del món. Quina és la
raó? Per què celebrem festivament, si tenim tots els
motius per cridar enrabiats que volem ser lliures però
no ens deixen ni tan sols opinar? Crec que la clau és la
felicitat, és la sospita que ho hem aconseguit. Ahir no
veia una altra cosa que somriures. Ja no reclamem
canvis a una Espanya que s’agrada tal com és. Ja no
esperem un tracte més just o un millor finançament.
Ja ens és ben igual si voldran esdevenir una federació
o reformar la seva constitució. Mentalment i emocional,
ja hem girat full, ja hem fet les maletes i estem a punt
de comprar el bitllet per marxar definitivament. El 27
de setembre anirem a l’estació i pujarem a un tren
que només passarà una vegada. Per això estem
contents. Per això riem i cantem. Perquè
sabem que –ara sí– ho tenim a tocar,
i només depèn de nosaltres.

J

Germà Capdevila

Xocolata espessa
La clau és
la felicitat

Les cares de la notícia

La vicepresidenta s’entesta a llegir els resultats de
les urnes de la manera que li convé, menystenint el
que comporta aconseguir una majoria. I com que no
és la que li convé, la Constitució torna a ser l’excusa
per passar per sobre del que votin els ciutadans.
Tota una lliçó de democràcia.

PRESIDENT DE L’ANC

En un altre planeta

L’Assemblea Nacional Catalana ha demostrat, una
Diada més, la seva capacitat d’organització i, sobre-
tot, ha permès a la ciutadania expressar de forma cí-
vica i festiva el seu suport massiu a la independèn-
cia, deixant de banda les sigles partidistes. Un cop
més, la societat civil ha demostrat la seva força.

-+=

-+=

Un nou èxit d’Òmnium
Quim Torra

Un nou èxit de l’ANC
Jordi Sànchez

-+=

Soraya Sáenz de Santamaría

Òmnium Cultural, al costat de l’Assemblea, ha fet
de la Via Lliure una gran festa reivindicativa, una
gran festa democràtica en demanda d’un estat pro-
pi. Per tercer any, totes dues entitats han convertit
els ciutadans en els protagonistes indiscutibles
de l’11 de setembre.

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

| 5EL PUNT AVUI
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Neymar empata i Messi dóna el triomf al Barça al Calderón (1-2)

L’ESPORTIU

Descansa, surt i resol
Messi, que després de ser pare va ser suplent, en el moment de marcar el gol que va derrotar l’Atlético ■ EFE

13. Convertir-nos en el motor del sud
Els arguments del sí Andreu Mas

P8-14

El centre del món, els EUA, se’n fan ressò
El món ens mira Germà Capdevila

Una mirada a fora A. Lladó Romero

Incomprensió respectuosa francesa

“Estic convençut que
hi haurà majoria
independentista”

President d’ERC i candidat de Junts pel Sí

Entrevista Oriol Junqueras

La Via reforça
el plebiscit
EN JOC · Junts pel Sí alerta que
no hi ha res guanyat, mentre que
els unionistes demanen que el 27-S
es voti com en unes espanyoles

DESOBEDIÈNCIA · L’ANC
s’ofereix i es prepara per si cal
emparar la desobediència civil
l’endemà de les eleccions

P4-7

80 planes de fotos
de la Via Lliure



Any rere any queda de mani-
fest la irrealitat dels límits

que fixa el govern espanyol per al
dèficit públic dels diversos territo-
ris de l’Estat. Pràcticament ningú
compleix aquest límit i, malgrat tot,
Hisenda no vol sentir ni a parlar
d’adaptar-se a la situació i fixar fites
dures però factibles. És impossible
que el govern del PP no s’adoni
d’aquests fets. La seva insistència
té més aviat un rerefons polític, que
no és cap altre que demostrar que
l’actual organització de les autono-
mies –creada, cal recordar-ho, per-
què ni Catalunya ni Euskadi fossin
realitats singulars– és un desastre.
La conclusió davant aquest proble-
ma generat pel mateix govern espa-
nyol en fixar fites irrealitzables és
directa: cal tornar al model centra-
lista i centralitzat.

El govern espanyol, al contrari,
afirma que té molt bones xifres. Tan
bones que li permeten, afirma el mi-
nistre Montoro, retornar als funcio-
naris, i a molt poques setmanes de
les eleccions espanyoles, una altra
part de la paga extraordinària que va
eliminar a l’inici del seu mandat. El
govern espanyol millora les xifres
amb el sistema habitual: centrifu-
gant el dèficit cap a les autonomies,
amb un sistema de finançament in-
just i atribuint obligacions però no
recursos. Però ni amb aquesta su-
posada millora del dèficit central
n’hi ha prou per pagar el gest electo-
ralista de retornar el que es va pren-
dre: caldrà demanar un crèdit que
servirà per compensar només els
funcionaris de l’administració esta-
tal, però no el de les autonomies i
municipis. Això serà responsabilitat
de cada govern local. Això, ara, és un
objectiu difícil o impossible. I així
s’aconsegueix reblar la idea que
l’Estat de les autonomies ha de ser
liquidat. Per descomptat, també
l’autonomia catalana.

Efecte polític
d’un dèficit
impossible

EDITORIAL

La frase
del dia

“L’Estat no està a l’altura del repte democràtic que s’està plantejant
la societat catalana; és decebedor, d’una miopia política total”

Artur Mas, PRESIDENT DE LA GENERALITAT I CANDIDAT DE JUNTS PEL SÍ

Es desinfla? Ha, ha, ha
tisme [això els és difícil d’amagar], no
van seduir tants catalans com en ante-
riors ocasions.” Bons, molt bons. Ja em
perdonaran de què serveixen les da-
des, en mobilitzacions com aquestes.
Però a ells, sí. Com que la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona l’any passat va par-
lar d’1.800.000 participants i aquest
any va dir que eren 1.400.000, la con-
clusió és ben clara: la Diada es desinfla.
Ai, Colau, quins favors. Es desinfla?
Ha, ha, ha. Són bons. I el més curiós és
que en la mateixa crònica el diari expli-
ca que la Delegació del Govern a Cata-
lunya l’any passat va parlar de 520.000
participants i, aquest, de 550.000. Coi,
però no es desinflava? Són bons,
aquests de La Razón. Periodisme d’in-
vestigació, se’n diu. I com que es diuen
La Razón es deuen pensar que tenen
raó. Ha, ha, ha.

nya respecte d’Espanya”. I així anar
fent. Però com que a mi m’agrada mi-
rar-la tota, la premsa internacional,
em vaig fixar també en l’espanyola. “La
Diada electoral es desinfla”, titulava
La Razón. Ha, ha, ha. Són bons,
aquests espanyols. Jo no sé si vostès
van anar a la manifestació aquest any,
però segons aquest diari, “a diferència
d’altres edicions, es respirava un clima
enrarit”. I encara millor: “Tot i que els
organitzadors van aconseguir una al-
tra exhibició de força de l’independen-

hir, l’endemà de la Diada, era
dia de repassar amb tranquil-
litat què n’havia dit la premsa
internacional, d’aquest “pro-

blema intern” de l’Estat espanyol. I per
ser un “problema intern”, francament,
Déu n’hi do. Russia Today titulava la
informació del mateix dia 11 de setem-
bre al web amb un “Passaport a la re-
pública catana: 1,4 milions a la mani-
festació per la independència”. El Fi-
nancial Times i la BBC es van passar el
dia fent connexions en directe amb la
“manifestació massiva”, deien ells ma-
teixos, i van entrevistar Mas i Romeva.
Libération parlava d’“èxit rotund”;
Clarín, de “massiu sentiment indepen-
dentista”; The Telegraph sostenia que
“no hi ha marxa enrere”, i Euronews
explicava que “la Diada pot marcar el
camí cap a la independència de Catalu-

A La millor premsa
internacional,
l’espanyola
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A la tres Xevi Xirgo xxirgo@elpuntavui.cat

ls feixistes espanyols acusen l’independentisme
català de “feixisme”. Això hauria de fer riure –és

com quan España 2000 acusa Compromís de “feixisme
catalanista”–, si no fos perquè aquesta gent és realment
perillosa. Potser ara només mouen trenta desgraciats
davant la seu de la Generalitat a Madrid, però hi ha una
part profunda de la societat espanyola que encara creu
que la violència és legítima si garanteix la unitat
d’Espanya. Què és feixisme? En resum per a una
columna curta: conviccions excloents considerades
veritats sagrades, intransigència amb la discrepància i
recurs a la violència per imposar-se. Això és
l’independentisme català? Això són les ganes que tenen
els feixistes espanyols d’estigmatitzar-lo. Després de
l’estigma sempre ve la persecució i la destrucció.
Només poden perseguir els que tenen la força. Ells
sempre l’han tingut. Tota aquesta maniobra ha
d’inquietar. Perquè és tan grollera com perillosa. Quan
un mitjà digital neofalangista distorsiona la realitat i
escup que a la Diada hi havia “milers de catalans
uniformats”, la maniobra es fa diàfana. Que aquesta
gent faci això era previsible. Que ho faci l’esquerra
espanyola –la que se’n diu– era menys previsible i és
més lamentable. Potser només volen espantar i
dissuadir, però el recurs els hauria de fer caure la cara de
vergonya. Quan Pablo Iglesias parla de totalitarismes i
populismes –ell!– o quan El País editorialitza amb el
pensament present de José Antonio
n’hi ha per amollar a córrer.
Això hem de fer.

E

Vicent Sanchis

Desclot
Què és feixisme?

Les cares de la notícia

Marques-Marcet signa 13 dies d’octubre, film que
mostra els darrers dies del president Lluís Com-
panys abans de ser afusellat. El director ha posat la
lírica davant de l’èpica per recrear la personalitat de
l’home davant del mite. El DVD es podrà adquirir
amb El Punt Avui el cap de setmana vinent.

PRESIDENTA DE LA COMUNITAT DE MADRID

La lírica de Companys

Ser presidenta de la Comunitat de Madrid i venir a
donar suport al candidat del PP a la Generalitat no li
dóna cap dret a insultar els qui, de manera pacífica i
democràtica, van anar a la Via Lliure. Qualificar-la
d’espectacle vergonyós que va representar un govern
corrupte i sectari ultrapassa els límits de la decència.

++=

-+=

Sense orgull i sense seny
Inés Arrimadas

Declaracions vergonyoses
Cristina Cifuentes

-+=

Carlos Marques-Marcet

Rivera vol que els catalans tornem a sentir-nos orgu-
llosos de ser catalans quan anem per Espanya com
si mai haguéssim deixat d’estar-ho. Ahir Arrimadas
va dir que Girona és el lloc més difícil per defensar
coses de sentit comú. Curiosos, Ciutadans, a l’hora
de tractar els catalans i de demanar-los el vot.

CANDIDATA DE CIUTADANS

DIRECTOR DE CINEMA

| 3EL PUNT AVUI
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Els arguments del sí Andreu Mas

14. Que ningú pugui negar la nació

P8-14

El món ens mira  Germà Capdevila

El Donald Trump català

Una mirada a fora  Dani Triadó

Esquivant tabús a la Xina

Entrevista Isona Passola

“A cada poble
que anem ens
diuen que això
no ho havien
vist mai”

Cineasta i candidata número 76 de Junts pel Sí a Barcelona

“Procés Constituent
serà present en el que
passi després del 27-S”

Entrevista Arcadi Oliveres
Economista i promotor de PC

UNITS · Els líders del Partit
Popular i el PSOE demanen a
Lleida aturar l’onada sobiranista

DISCURS · Sánchez vol batre “el
fill polític de Pujol” i Pablo Iglesias,
“els que divideixen Catalunya”

El trident unionista
desembarca

Pedro Sánchez i Mariano Rajoy, en els seus actes d’ahir a Lleida; a baix a la dreta, Pablo Iglesias a Horta ■ EFE / EP / ACN

P4-5

EUROPA - MÓN P32

L’SNP debatrà si
torna a convocar
un referèndum

La primera ministra escocesa
vol que el partit decideixi en
quines circumstàncies ho faria

EUROPA - MÓN P31

Angela Merkel
tanca la barrera
als refugiats

Fa restablir els controls
fronterers amb Àustria arran
de l’allau que ha arribat a Munic



Les aules de les escoles i ins-
tituts s’omplen avui amb

més d’1,5 milions d’alumnes en el
segon any d’implantació de la llei
orgànica per a la millora de la quali-
tat educativa (Lomqe), més cone-
guda com a llei Wert. Aquest any la
reforma imposada per la majoria
del PP s’estén a tota la primària, pri-
mer i tercer de secundària i primer
de batxillerat, si bé es manté la línia
encetada el curs passat de dur a
terme una aplicació de baixa inten-
sitat per evitar els efectes nefastos
que té per al model educatiu català
en espera de futurs canvis. Perquè
el futur de la llei és incert, com in-
certa és la majoria que obtindran
els principals valedors de la norma
en les eleccions que se celebraran
el desembre que ve.

Aquesta situació de provisio-
nalitat s’ha accentuat encara més
després del maig, quan la pèrdua
de poder territorial del PP ha am-
pliat el front contra la llei Wert que
lidera el govern català. Davant
aquesta tessitura, el govern català
ha optat novament per un compli-
ment “administratiu” de la norma
amb l’objectiu de protegir al màxim
el model educatiu propi aplicant
aquells punts que es consideren
menys lesius, alhora que es blinda
el model d’immersió malgrat els
atacs reiterats, ara ja per la via judi-
cial.

La llei Wert és una demostració
més de la manca de responsabilitat
dels partits que governen l’Estat es-
panyol envers l’educació, que han
estat incapaços d’assolir un pacte
d’estat en una matèria tan sensible
com aquesta. Set reformes educa-
tives en 35 anys ho avalen. És per
això que el 27-S és una oportunitat
única per superar aquesta situació i
poder dotar-nos d’un model propi
de qualitat.

Nou curs
amb una llei
imposada

EDITORIAL

La frase
del dia

“Com a resposta a tant d’insult [per part de l’Estat], nosaltres
hem pres la decisió que no serem mai més súbdits”

Lluís Llach, CANTAUTOR I CANDIDAT DE JUNTS PEL SÍ

El cosí de Zumosol és unionista
tar la majoria absoluta independentis-
ta i posar un superior prop de cada pre-
sidenciable perquè no s’esgarriïn més
enllà d’algun pas de dansa lamentable,
i alhora per aconseguir que el públic no
acabi els mítings badallant.

Si l’independentisme no s’espavila
amb un últim esforç en aquesta recta
final potser aquesta colla se’n sortirà
fent descarrilar el procés. De totes ma-
neres, de moment és revelador sentir
tots uns aspirants a La Moncloa de-
mostrant cada vegada que obren la bo-
ca que no saben on són i veure’ls com-
petint per veure si quedaran segons,
tercers o quarts sense cap opció
d’acostar-se a la victòria. Que espantós
que la independència fos derrotada per
una tropa de cosins de Zumosol. Que
trist que seria acabar vençuts per una
conjura de perdedors.

a donar-los un cop de mà, una mica
d’empenta, alguna emoció a la concur-
rència que només coneix els que sur-
ten a La Sexta. Naturalment, com a
bons sucursalistes, els suports estan
arribant de Madrid i d’aquí a l’últim dia
de campanya estem podent veure des-
filar, dia sí, dia també, els senyors Pa-
blo Iglesias, Pedro Sánchez, Mariano
Rajoy i fins i tot hi podríem afegir el
nou lider espanyol Albert Rivera, al
qual Catalunya queda massa petita per
als seus deliris de grandesa mediàtica.

La jugada està dissenyada per mirar
de rascar els vots suficients per avor-

ls anys noranta es va fer popu-
lar l’anunci d’una marca de
sucs de fruita industrials que
protagonitzava un marrec que

per treure’s de sobre un galifardeu que
el molestava cridava un cosí estaquirot
i musculat que feia escampar la boira
mort de por al pinxo. Efectivament, ho
heu encertat, perquè la majoria de lec-
tors als noranta ja hi éreu: parlo del co-
sí de Zumosol. I segur que no només
heu deduït això, sinó que llegint el titu-
lar d’aquest article segur que heu rela-
cionat l’anunci amb els parents polítics
de Rabell, Iceta o Albiol.

Com que la seva tirada com a caps
de cartell genera una indiferència con-
siderable entre l’electorat, els disse-
nyadors de les seves campanyes res-
pectives ja han cridat com a reforços
uns cosins apersonats perquè vinguin

A La capital del regne
ens visita
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A la tres Carles Ribera cribera@elpuntavui.cat

a gran patronal catalana –no tota, però– recela i
s’inquieta. Fa temps que van trencar els ponts amb

Artur Mas i Convergència. Òbviament, no n’han tingut
mai amb Esquerra. Òbviament perquè són com són. O
són empresaris dependents de les decisions de l’Estat,
que sempre els ha regulat i beneficiat, o són executius
sense orelles ni boca pròpies. O són, senzillament,
patriotes de l’altre costat. No volen cap “experiment”.
No volen res que els signifiqui la més lleugera
turbulència. Estan bé ni que sigui en un estat de
precarietat permanent perquè, al remat, només són
catalans. I si aspiren a comprar una gran empresa dins
de l’Estat, seran tractats com estrangers. Però abans
estrangers que lliures. Ara es giren i regiren més rabiüts.
Tenen por. No poden demanar a Mas que els faci cas,
perquè no els en fa. Ni es parlen amb Junqueras. Per
tant, apunten contra ells. No n’han tingut prou, amb les
declaracions de Foment del Treball Nacional, amb les
gesticulacions de Joan Rosell al davant de la CEOE, ni
amb l’article del mateix Rosell i Josep Lluís Bonet –“la
torxa antiindependentista”–. Ara diuen que el Cercle
d’Economia prepara un document “explícit” contra la
possibilitat de secessió. El Cercle no és empresa però
els interessats els n’atribueixen la condició. Tant se val.
Ja han dit tot el que havien de dir. I han constatat un
gran fracàs. El propi. En quatre anys no han
tret ni una concessió de Mariano Rajoy i el PP.
Els seus els menyspreen perquè els saben
seus. Sovint més val callar.

L

Vicent Sanchis

Desclot
La impotència
dels grans

Les cares de la notícia

Nascut a l’Haia el 1942, l’artista plàstic Pat Andrea
confessa que continua cercant la bellesa, tot i que
parteix d’unes imatges grotesques, surrealistes, ma-
laltisses que sovint aboquen l’espectador a la perple-
xitat. No vol explicar res, això ho ha de fer qui con-
templa la seva obra, aquestes dies a Barcelona.

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL I DEL PP

Cercant la bellesa

El president del partit que va recollir signatures con-
tra l’Estatut, el president del govern espanyol, Maria-
no Rajoy, va desembarcar en la campanya electoral
catalana assegurant que els votants han de decidir si
volen continuar sent espanyols i europeus o estran-
gers al seu país. Pobre (i fals) argument, el de la por.

-+=

-+=

Se n’ha adonat
Pablo Iglesias

Arguments de la por
Mariano Rajoy

-+=

Pat Andrea

A Horta va tornar a comparar catalans. “La Catalu-
nya de l’extraradi és més Catalunya que cap altra”, va
dir, i es va equivocar tant com quan va demanar el
vot pel 27-S en funció d’on van néixer els avis. Des-
prés de dir que no entenia Lluís Llach, la va clavar:
“Potser és que no entenc Catalunya.” Doncs miri...

LÍDER DE PODEM

PINTOR

| 3EL PUNT AVUI
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