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Les cares de la notícia

L’internacional brasiler arriba aquesta setmana
per fer oficial el seu fitxatge pel Barça, però insòli-
tament l’operació és impopular abans de ser un
fet, perquè resulta molt cara (40 milions per un
jugador de 29 anys), dubtosa (no va triomfar a
Europa i ve de la lliga xinesa) i gens il·lusionadora.

DIPUTADA DE LA CUP

Fitxatge molt discutit

Tan legítim és defensar l’acte de protesta d’Arran
contra un bus turístic com denunciar-lo per
l’agressivitat en les formes. El que no té sentit és
que la diputada de la CUP parli de treure el conse-
ller Vila després de l’1-O. Si guanya el sí, el primer
serà la independència i el procés constituent.
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Coartada als extremistes
Donald Trump

Tir al conseller
Anna Gabriel
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Paulinho

La tèbia condemna del president nord-americà
dels xocs de Charlottesville protagonitzats pels
grups supremacistes blancs, als quals ni tan sols
va esmentar, van provocar dures crítiques tant
del bàndol demòcrata com del republicà. El virus
Trump continua causant estralls.

PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

JUGADOR DE FUTBOL

L’Estat i els seus altaveus no-
més coneixen una estratègia

bicèfala per entomar les demandes
democràtiques catalanes: l’amena-
ça i la por. Per això, es magnifica
qualsevol incident que convingui a
la seva estratègia. Per això, es ma-
nipulen les xifres per aparentar que
Catalunya es queda sense empre-
ses. Per això, s’insisteix en uns inci-
dents –rebutjables i condemna-
bles, però menors– per fer veure
que a Barcelona persegueixen els
turistes pel carrer.

La barreja d’una sèrie de fac-
tors –entre els quals l’abaratiment
del transport aeri i la forta caiguda
del nivell de vida a Catalunya– ha
contribuït a una forta massificació
del turisme. La massificació està
tenint conseqüències directes en la
qualitat de vida d’alguns barris de
Barcelona, un fet que aquells que
presenten la imatge d’una ciutat in-
surrecta amaguen. Ho fan per igno-
rància o perquè no convé als seus
propòsits. Si punxar les rodes d’un
autobús és una conducta judicial-
ment perseguible, també ho han de
ser les conductes sorolloses i poc
respectuoses que han de sofrir
molts, i no només a Barcelona.

Aquests incidents no espanta-
ran el turisme. Si per cas, serviran
perquè els majoristes aconseguei-
xin rebaixes. La indústria no està en
perill, però cal regular-la. El govern
intentarà fer-ho aquest octubre.
Tots els agents que hi intervenen
s’han de posar d’acord –ara per ara,
no hi ha unanimitat– perquè aques-
ta regulació ajudi a ordenar el sec-
tor. És la falta d’unes normes pre-
ventives davant un fenomen crei-
xent, com és el dels habitatges tu-
rístics, la que ha propiciat el males-
tar i els incidents. La falta de regula-
ció afavoreix, precisament, els que
estan degradant aquesta indústria i
causant molèsties als veïns.

Ordre a la
indústria
del turisme

EDITORIAL

Onze de setembre de fa cinc
anys, per la Diada, va tenir lloc
una manifestació sense prece-

dents que va deixar molt clara quina
era la voluntat dels catalans: que Cata-
lunya passés a ser un nou estat d’Eu-
ropa. I a Madrid, com si sentissin plou-
re. L’any següent, una multitudinària
cadena humana de 400 quilòmetres
del país en demanda de la independèn-
cia. I a Madrid, com si sentissin plou-
re. L’any següent, una gran V que va
omplir la Diagonal i la Gran Via recla-
mava poder votar. I a Madrid, com si
sentissin ploure. El 2015 un gran pun-
ter, que apuntava el Parlament, va re-
córrer la Meridiana marcant el camí
de la Via lliure cap a la República Cata-
lana. I a Madrid començaven a veure
que passava alguna cosa. Un any més
tard, milers de persones manifestaven
estar a punt per fer el pas cap a la in-
dependència. I a Madrid, començaven
a tirar-ho pel Constitucional per inten-

L’ “Més que mai
s’ha de sortir al
carrer per demostrar
la determinació
a exercir el dret
a decidir

tar-ho aturar. L’any passat el missatge
de la Diada no podia ser més clar: “A
punt.” I Madrid ha intensificat la bata-
lla judicial contra qualsevol iniciativa
del Parlament i del govern per tirar
endavant el referèndum per la inde-
pendència. I aquesta Diada, la del
2016, ha de ser la definitiva, la Diada

del sí. Aquest any, més que mai, cal
omplir la creu que simbolitzarà el sí al
referèndum. Serà la Diada que donarà
el tret de sortida a la campanya de l’1
d’octubre. Serà la Diada en què, més
que mai, s’ha de sortir al carrer per de-
mostrar al món la determinació dels
ciutadans d’exercir el seu dret a deci-
dir; de demostrar al govern espanyol, i
a tots els que els donen suport, que
l’estratègia de la por, contràriament al
que esperaven, no ha resultat. Que el
setge judicial i policial a què han sot-
mès i sotmeten tots aquells que donen
compliment al mandat que es va fer al
Parlament el 27-S no ha fet recular els
milions de persones que reclamen el
seu dret a decidir si volen un estat pro-
pi. Demostrarà que el moviment és im-
parable per molts paranys que hi vul-
guin posar. Perquè a cops de TC no
s’atura el que és un clam majoritari.
Aquesta Diada, del sí, és la definitiva, i
ha de ser més multitudinària que mai.

La Diada definitiva
Pepa Masó/ pmaso@elpuntavui.cat @ppamaso

A la tres

De reüll
Anna Ballbona

El ratinyol
amagat

lub Editor ha publicat enguany De foc i de sang, una
antologia de contes de Víctor Català, l’àlies forçat per

les circumstàncies mesquines de l’època que va utilitzar
l’escriptora Caterina Albert. Un parell d’anys enrere ja
havia publicat la novel·la Un film (3.000 metres), que no
havia tingut la sort ni l’èxit de Solitud. La Víctor és molt
més que el tòpic de la salvatgina i el drama rural que pot
haver restat de Solitud. Els contes inclosos en l’antologia
són una prova del seu domini dels finals punyents,
ambigus, abruptes, de cop de puny a la boca de

l’estómac, de burxa que burxaràs: hi
ha una fixació per detallar la
violència corrent –i no només contra
les dones– que amputa els éssers o
els destrueix. En un conte, un pare
furiós perquè la filla petita li ha
malbaratat un domàs, l’estossina
fins a deixar-la gairebé morta. Quan
li treuen la roba, a la petita li surt un

ratinyol de la cintura. Per què? –es pregunta el lector,
encara anguniejat–. La Víctor va haver d’amagar la seva
personalitat completa –i no només la literària– per culpa
d’una època incapaç d’entendre-la. Els dos propers anys,
Club Editor en publicarà tots els contes. Cal agafar aire
per engrapar tota la tenebra, la repressió i la complexitat
que conté la seva narrativa, farcida d’un simbolisme que
diu molt més del que a priori calla, amb esquitxos d’una
sensualitat muda i puntejada per un dring de llengua que
és una festa. Ara no tenim excusa per comprendre i
entrar en l’univers sencer i exigent de Caterina Albert.
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En un conte,
un pare
estossina la
filla fins a
deixar-la
quasi morta




