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A la tres

Operació Puigdemont

E

“
Que premsa i
Interior mai es

conxorxen ja es va
encarregar de
demostrar-nos-ho
Fernández Díaz
Girona en la época que el actual presidente de la Generalitat era el alcalde.”
El País es recreava amb la detenció del
suposat director de campanya de
Puigdemont en les eleccions municipals del 2011, i altres diaris espanyols
com El Periódico parlaven de “la trama
municipal de CDC”. “Puigdemont, en
el punto de mira”, titulava La Razón,
que, aquest cop sí, parlava en positiu
dels cupaires: “La CUP pide al presi-

Desclot
Vicent Sanchis

dent que dé explicaciones de su gestión
como alcalde”, subtitulaven. O l’Abc,
sostenia que “la administración local
paralela salpica a Puigdemont”. Com
que això que la premsa i Interior mai es
conxorxen ja es va encarregar de desmentir-ho el ministre Fernández Díaz
fa quatre dies, la veritat és que tot plegat, si no fos perquè és tan seriós, seria
un tip de riure. Jo crec que tot és molt
més simple: ha començat l’operació
“acoso y derribo”, que en dirien a Madrid, no fos cas que Puigdemont se’n
surti amb la moció de confiança i el procés agafi velocitat, que és el que passarà. A por ellos. O A por él. I si per esquitxar-lo cal enviar la Guàrdia Civil a
l’Ajuntament a recollir uns documents
que estan penjats al web, endavant.
Fem-ho. I filtrem-ho a ràdios i teles quatre o cinc hores abans, que puguin anar
fent connexions en directe. Empastifa
que alguna cosa queda. “Operació Termyca”? Ha, ha, ha.

Les cares de la notícia
PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Joan Tardà

Un problema
estructural

Clar i català
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ls manters s’han escampat per Barcelona. Gràcies a
l’efecte crida que ha alterat la política de l’Ajuntament
“del canvi”, han arribat a grapats i campen per on volen. N’hi
ha tants, que la Guàrdia Urbana ha decidit no
enfrontar-s’hi. No és només que les noves autoritats
municipals els ho impedeixen, és que, si ho fan, no hi ha
prou agents per evitar una resposta contundent dels
centenars de sense impostos. Les associacions de
botiguers s’han exclamat al cel –on per ara ningú els ha fet
cas– i s’han dirigit al primer tinent d’alcalde –que tapa amb
el verb tots els bonys i tots els forats–
La
per exigir-li acció i protecció a canvi de
taxes i tributs municipals. La
complicitat
complicitat de les noves autoritats
amb els
amb els senyors dels fardells és
senyors dels evident. Regeneracionistes com són,
fardells és
atribueixen tots els mals “als
problemes estructurals”. I quina és
evident
aquesta “estructura”? En primer lloc,
la misèria dels països d’on han pegat a fugir. Després, i per
arrodonir la jugada, l’acció de les màfies que els controlen i
la ineficàcia de la policia estatal encarregada de custodiar
fronteres i duanes. “Estructuralment”, poc hi pot fer el
govern municipal. Per molt que Ada Colau s’hi esmerci,
l’Ajuntament de Barcelona no pot arreglar els problemes
de l’Àfrica subsahariana. Encara que vulgui, tampoc pot
controlar ni les duanes ni les màfies. L’única cosa que pot
fer Colau és actuar contra la darrera baula de la cadena: els
manters. I si els dóna feina, en lloc de mil, demà n’hi haurà
cent mil. Ai, l’estructura!

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/fgablx

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

s veu que l’operació aquesta que
van fer dijous a diferents ajuntaments catalans i espanyols en
deien “operació Termyca”, perquè alguna cosa hi tenen a veure Ascó, Vandellòs i Trillo, que als seus termes municipals hi tenen centrals nuclears. Jo,
però, vist com han anat les coses, no
entenc com no la van batejar “operació Puigdemont”, que hauria sigut
més clar. I si vostès no ho comparteixen, facin una cosa ben simple i se’n
convenceran. Mirin a quants ajuntaments va entrar dijous la Guàrdia Civil
i mirin els titulars dels diaris d’ahir,
que deixaven molt clar què era en realitat el més rellevant de l’operació. “El
juez rastrea la Girona de la era Puigdemont”, deia El Mundo. A tota plana i
evidentment il·lustrat amb una gran
foto del president Puigdemont. I a portada ho deixaven ben clar. “Anticorrupción pide a Antifrau el informe sobre la gestión en el Ayuntamiento de

Accedeix als
continguts del web
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El portaveu i cap de llista d’ERC a Madrid, Joan
Tardà, i Gabriel Rufián van traslladar ahir a Mariano Rajoy que no li donaran suport si no hi ha referèndum. Però, a més, li van recordar, amb proves,
que el govern estatal ha fet guerra bruta a Catalunya amb un ministre de protagonista.
EXPRIMER MINISTRE DE LA GRAN BRETANYA

Tony Blair

A la guerra amb mentires
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Tot i que ja és prou sabut que, com José María Aznar,
Tony Blair va anar a la guerra a l’Iraq, l’any 2003, sense haver confirmat que hi havia armes de destrucció
massiva, ahir l’informe John Chilcot va certificar-ho, i
va demostrar, a més, que la planificació, un cop caigut Saddam Hussein, va ser “inadequada”.
DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CAP ROIG

Juli Guiu

Festival de primer nivell
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Divendres, amb l’actuació de Manel, s’inicia una
nova edició del Festival de Cap Roig, un dels considerats top al món en el seu estil, juntament amb
el de Montreaux o el de Mònaco. El certamen espera aconseguir un nombre de visitants semblant
als 45.000 espectadors de l’any passat.

Homenatge a
un escriptor
i periodista
Ahir es va commemorar el
cinquè aniversari de la mort
de Miquel Pairolí (Quart, 1955-2011),
articulista de referència d’aquest
diari, en el qual va col·laborar des
dels seus inicis i en va formar part
de la redacció com a periodista cultural. També va escriure en altres
mitjans, però el gruix més substancial de la seva col·laboració amb El
Punt Avui són els gairebé 3.300 articles d’opinió que va publicar entre el
2 de gener del 2000 i el 29 de maig
del 2011, que amb l’extraordinari
‘Teló’ va tancar la seva col·laboració
a la secció de ‘L’escaire’. Pairolí va ser
un escriptor de gran talent, amb una
sòlida carrera literària en què va
conrear tots els gèneres: assaig,
biografia, novel·la, teatre, guió i traducció, però on va excel·lir va ser
amb els seus tres dietaris: ‘Paisatge
amb flames’ (1990), ‘L’enigma’
(1999) i Octubre(2010), reunits ara
en el volum ‘La vida a la menuda’.
Articulista d’una gran claredat,
sempre punyent i precís, sense concessions a la galeria, els seus lectors
troben a faltar la seva visió de la realitat quotidiana que analitzava amb
una precisió literària i periodística
de gran volada ja fossin temes de
política catalana, d’economia, de
cultura, de societat o del context internacional, perquè Miquel Pairolí
era una persona molt ben informada. Per retrobar-nos amb el Pairolí
columnista, exemple insubornable
d’opinió independent, El Punt Avui
ha editat una antologia de 252 articles amb el nom de ‘L’escaire rodó’,
que aquest cap de setmana es podrà trobar amb el diari.
L’Any Pairolí, que té suport institucional, neix de la societat civil, i els
seus amics avui han organitzat un
acte amb lectures de les seves
obres al Teatre Municipal de Girona,
i una sèrie d’actes literaris que se
celebraran fins a la tardor.

