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Detindran Quim Torra?

E

“
Què passaria
si Torra fa el que

predica, tanca el
dol, s’apunta al
‘Jo em planto’ i no
compareix al TSJC?
bla que li he dit ben clar”, em respon
quan li repregunto per tercera vegada
si hi anirà. I mig somriu. Els diré més,
a risc d’equivocar-me. A mi em sembla
que Torra no compareixerà al judici
del TSJC no pas perquè coincideixi
amb el debat de política general, sinó
perquè ha decidit plantar-se. I que si li
canvien la data, potser tampoc hi anirà. Torra, que passava per allà, que no
tenia cap necessitat d’embolicar-se la
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vida però que se la va jugar i ara és al
mig de totes les picabaralles, de les de
Madrid i de les d’aquí, predica la desobediència pacífica i ara em sembla
que la vol practicar. Que vol tancar el
dol d’exilis i presó i passar a una nova
etapa. I que està decidit, sinó a provocar-ho, a facilitar-ho, a ser una guspira de la nova etapa. Vol que la iniciativa sigui en aquest costat, al seu, i no al
del 155. Si Torra no va al judici, és obvi que el tornaran a citar. I si tampoc
hi va? Faran com amb l’alcaldessa de
Berga, Montse Venturós, quan no va
comparèixer al jutjat per no haver
despenjat una estelada de l’Ajuntament? Detindran Torra? S’adonen, de
la quantitat de presidents de la Generalitat contemporània que han estat
jutjats o que han hagut d’anar a l’exili? No és normal. Detindran Torra per
no haver despenjat uns llaços grocs i
una pancarta que deia Llibertat? De
veritat?

Les cares de la notícia

Carme Vinyoles Casas
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El segle en
què vivim

Irene Lozano

les kellys, acrònim de “las que limpian”, les veiem
i es fan veure. Les veu –gaudeix dels seus serveis–
la clientela dels hotels de cinc estrelles on la majoria
d’elles fan de cambreres de pis, cobrant entre 1,5 i 2
euros per cada habitació que netegen. I es fan veure i
donen a conèixer el seu testimoni (abusos, problemes
de salut, indefensió laboral) i justes reivindicacions en la
web www.laskellys.org, i en entrevistes als mitjans, si bé
la por a les represàlies (a perdre el salari de misèria) no
ajuda precisament a la convocatòria d’actes públics.
Però com a mínim els posem rostre
Habitacions i sabem que l’explotació que s’està
consentint afecta unes 300.000
a 1,5 euros,
100.000 d’elles a Catalunya.
jornades de dones,
En canvi hi ha un altre col·lectiu
més de 60
instal·lat en un plus de vulnerabilitat
hores, dones extrema i sense pràcticament cap
sense drets... capacitat d’incidència malgrat
l’enorme utilitat social de la funció
que desenvolupa: el de les treballadores de la llar que
s’ocupen també de les nostres persones grans. Un
recent informe del centre de treballadors estrangers
(CITE) de CCOO en traça el perfil a partir de les usuàries
ateses arreu del país: dona immigrada i sense papers,
doblement invisible i precaritzada: per la desregulació
del sector i per la pròpia situació administrativa. Les
conseqüències? Jornades laborals de més de 60 hores
i restriccions considerables del seu període de descans.
I tanmateix fan una feina que fa falta. Potser ens
hauríem de preguntar en quin segle estem vivint.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/zl522t

EDITORIAL

A la tres
l president Torra ja fa dies que
parla de girar full. Ve “una nova
etapa”, deia dijous en la seva
primera conferència a Madrid. Per això, durant l’entrevista que vam emetre ahir a El Punt Avui TV (i que avui
reemetem i publiquem al diari), li vaig
demanar que ens ho aclarís: “Hem de
tancar el dol i tornar a posar com a objectiu la independència”, va dir. I hi va
afegir: “Ens hem de plantar.” A mi em
sembla que ho diu de veritat. Que n’està tip que estiguem encallats, entretinguts amb picabaralles polítiques, i
que vol avançar cap a la independència, com l’eslògan de la Diada d’aquest
any. I que està disposat a predicar
amb l’exemple. Com? Deixa entreveure clarament que no anirà al judici del
TSJC, on li demanen un any i vuit mesos d’inhabilitació i trenta mil euros
de multa per no haver retirat les pancartes i els llaços grocs de la façana
del Palau de la Generalitat. “Em sem-

Accedeix als
continguts del web

Cinisme en estat pur
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En un acte de Societat Civil Catalana, la directora
d’Espanya Global va gosar dir que l’informe que
han elaborat, titulat La realidad sobre el proceso
independentista, no vulnera la presumpció d’innocència dels presos polítics. Molt cínic, venint
d’una institució especialitzada a tergiversar.
CONSELLER DE POLÍTIQUES DIGITALS

Jordi Puigneró

Apoderament digital
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El govern va presentar ahir el nou model d’identitat digital, un sistema innovador en el qual el ciutadà és propietari i gestiona directament i exclusivament la seva identitat i les seves dades. Una iniciativa capdavantera que posa Catalunya a l’altura de països com Finlàndia, Noruega o Suïssa.
PORTAVEU AGÈNCIA DE L’ENERGIA ATÒMICA DE L’IRAN

Behruz Kamalvandi

Tensió nuclear
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L’Iran ha fet un pas més en l’allunyament dels
seus compromisos nuclears posant en marxa
quaranta centrifugadores per augmentar les reserves d’urani enriquit. Això dibuixa un complicat
escenari a la regió, propiciat prèviament per la retirada unilateral dels Estats Units de l’acord.

La festa
literària
continua
La 37a Setmana del Llibre
en Català ha arrencat amb
èxit després d’haver consolidat
aquesta oferta com una mena de
segona part de la clàssica festa literària de Sant Jordi. L’avinguda de la
Catedral de Barcelona torna a convocar editors, autors i públic en un
aparador que fa justícia a l’altíssim
ritme i nivell creatiu de la nostra
cultura. De mica en mica, els impulsors de la Setmana han anat construint un referent que funciona com
a plataforma perfecta per a les novetats de la tardor i, de passada,
com un bon trampolí per a la temporada de Nadal. Altra cosa és que
la concorreguda convocatòria es
reflecteixi en uns índexs de lectura i
de vendes que no comparteixen
aquesta eufòria. I això tenint en
compte la gran quantitat d’aspirants que es queden a les portes de
la publicació, com ho demostren les
recurrents xifres de finalistes als
nombrosos premis literaris que
anualment es convoquen arreu del
país. Tenim, doncs, una producció
literària molt elevada però un mercat massa petit.
Coincidint amb l’inici de la trenta-setena setmana s’han difós dades sobre l’estat de la salut del mercat literari i de la indústria editorial.
Una xifres que posen de manifest
que, sense arribar als nivells desitjables, almenys anem progressant.
L’any passat les vendes de llibres en
el nostre idioma van generar 237,7
milions d’euros, la qual cosa implica
un creixement de prop de l’u per
cent respecte del 2017. El sector es
mostra satisfet perquè considera
que s’està resistint l’embat d’una
nova i competitiva oferta audiovisual i també perquè hi ha un mercat
en castellà molt fort. És igualment
positiu que els darrers anys es
mantingui el creixement en el consum de ficció i no ficció i també en
la literatura infantil i juvenil.

