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Les cares de la notícia

El Festival de Torroella de Montgrí està d’enhorabona,
celebrant a partir d’avui el 40è aniversari del seu primer
concert. Ho farà amb un documental de Pau Subirós
emès pel C33 i La2, que donarà pas als cinc concerts
que ha programat el festival a partir del 2 d’agost.

PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

Quaranta anys

Un dels paladins del negacionisme respecte a la Covid re-
coneix ara, amb quasi 4 milions de contagiats i 150.000
morts als EUA, que l’epidèmia és greu i que cal protegir-
se. Un canvi sobtat d’actitud que es relaciona amb les en-
questes a quatre mesos de les eleccions presidencials.
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Arguments reials
Carmen Calvo

Cop de timó
Donald Trump
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Montse Faura

El tuf de corrupció reial està incomodant d’allò més el
govern del PSOE i Podem, que vol desmarcar-se’n i alho-
ra aferrar-se a l’statu quo monàrquic, amb arguments
tan reaccionaris com que la monarquia és inseparable
de la democràcia que nos hemos dado entre todos. 

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

DIRECTORA DEL FESTIVAL DE TORROELLA

imaginen un país on s’imputin
a quatre persones delictes tan
greus com terrorisme i tinença

d’explosius, entre d’altres, i que ni els
detinguin? I on la policia que porta la
investigació vinculi aquestes quatre
persones a una espècie d’escamot al
qual han donat fins i tot un nom que
ningú coneixia, format per set persones
més a les quals acusa de fabricació d’ex-
plosius per dur a terme atemptats però
que cap d’elles estigui a presó? I s’ima-
ginen, en aquest país que els deia, que
se citi a declarar unes quantes d’aques-
tes persones, el 30 de juny passat, però
que el tribunal que porta el cas, una rè-
mora del franquisme com és l’Audien-
cia Nacional, estigui tan interessada en
el cas, recordem, de terrorisme que no
tingui temps de prendre’ls declaració a
tots? I, continuem imaginant, que els
citin de nou el 6 de juliol i que, després
de 90 minuts esperant, ningú sigui ca-

S’ “Ni l’Audiencia
Nacional té interès
en les declaracions
dels CDR. Quin cas
més estrany, oi?

paç de connectar el jutjat on són amb
l’Audiencia Nacional i que els diguin
que els tornaran a citar? I que els citin
pel dia 21 de juliol i que ningú, tot i que
es tracta de, recordem-ho, sospitosos
de fabricar bombes!, s’hagi ni preocu-
pat de solucionar el problema tècnic i,
de nou, sigui impossible declarar da-
vant el magistrat de l’Audiencia Nacio-
nal? Al final, van declarar, per escrit,

davant la jutgessa de guàrdia, que ja fa-
rà arribar el paper a Madrid.

No sé, aquest país, que ja deuen ha-
ver endevinat que és l’Estat espanyol en
la causa contra els CDR, no els deu con-
siderar gaire perillosos si els manté lliu-
res i ni es preocupa de prendre’ls decla-
ració. Aquest mateix país que va enviar,
previ avís als mitjans de comunicació
afins, que van publicar l’operació abans
que comencés, 500 guàrdies civils a fer
unes detencions que ni per la cèl·lula de
l’11-M. Potser és que tot plegat és una
operació política contra l’independen-
tisme? Una més? Potser és que hi havia
interès a vincular independentisme i
terrorisme però no ja per desgastar al
moviment, que també, si no per justifi-
car, fins i tot, que es jugui a espies, amb
autorització del Tribunal Suprem, con-
tra els seus líders democràtics? No, ai-
xò només passaria en un país imagina-
ri.

Terrorisme polític
Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.catA la tres.

Endavant!

b Bon dia. Soc subscriptora d’El
Punt Avui des del primer dia i tinc vui-
tanta anys. Felicito el diari pels grans
comentaristes que ens regalen els
seus escrits cada dia. Un d’ells és
Francesc Cabana, un comentarista
magnífic. Els seus escrits sempre és
un plaer llegir-los. També recordo el
Sr. Manuel Cuyàs, sempre planer i re-
alista, un goig cada dia. Vull donar el
meu condol a la família i a El Punt
Avui, el trobem a faltar. Endavant el
diari català! Llegir-lo cada dia és vital
per a mi.
ROSER TORRAS CORTADA
Caldes de Montbui (Vallès Oriental)

Justícia imposada

b La justícia espanyola, pel que es
veu, sap més de medicina que els
mateixos professionals de la salut.
Són experts en epidemiologia, en
malalties infeccioses i per prendre les
mesures adients per controlar l’ex-
pansió de les malalties transmissi-
bles. Com a metge resto bocabadat
de tanta saviesa pel sol fet de portar
toga i punys de punta, coneixements
innats, pel que es veu, lligats al càrrec
de poder fer i desfer amb gran desco-
neixement del que a molts de nosal-
tres ens ha costat un munt d’anys
d’estudis. No sé com expressar-me
per no ferir susceptibilitats, quan la
justícia, més que malalta, està perver-
tida i ideològicament coaccionada.
Només cal donar una ullada a les sen-
tències dictades per diferents tribu-
nals que, per no fer un tort als promo-
tors dels càrrecs que desenvolupen,
condemnen innocents i així d’una so-
la tacada acontenten la caverna i do-
nen gasòfia a la premsa amiga.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)

Impostos desorbitats

b D’un temps ençà cau un xàfec
–ruixat intermitent, per no dir diluvi–
que fa palès l’estat d’angoixa de qui
pateix l’injust impost de donacions i
successions a Catalunya. Ja el passat
3 de juny, al diari El Punt Avui, vaig
parlar de l’affaire amb el sentit crític
que un assumpte de tal envergadura
requereix. I per què no dir-ho! Moltes
són les persones que, sortosament,
opinen com jo. Últimament m’he as-
sabentat que el govern de la Genera-
litat vol tornar a apujar l’esmentat im-
post, i agreujar encara més l’actual
situació. Fins a quin punt s’ha d’estal-
viar per conservar el patrimoni fami-
liar si, a la llarga, els hereus o hereves
que el reben han de “fer trossos” dels
béns rebuts per culpa dels impostos?
PILAR PELLICER PARALS
L’Escala (Alt Empordà)

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades
personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de
telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix,
cal que no superin els mil caràcters d’extensió. El Punt Avui es
reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran
cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos
s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu
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De reüll.Anna Balcells

En fals

ràcies a la iniciativa Llibreries Obertes, que em va
permetre reservar l’exemplar per quan s’acabés el

confinament, he celebrat el meu particular Sant Jordi
amb la lectura d’En fals (Angle Editorial), l’addictiva
novel·la que acaba de publicar Sílvia Gruart, companya
durant molts anys de la secció d’internacional de l’Avui.

La demanda contra el diari en què treballa l’Anna, la
reportera que cobreix el 25è aniversari de la caiguda del
mur de Berlín, per la publicació d’unes declaracions de

qui resulta ser un impostor
desencadena un thriller trepidant
que acosta el lector als traumes
psicològics i emocionals que
arrosseguen els súbdits de l’antiga
RDA, víctimes del règim orwellià
implantat pel govern comunista a
través de l’Stasi, l’aparell
d’espionatge interior. Històries de
repressió i de traïcions que

penetren en l’esfera més íntima dels personatges,
desorientats com ho estarà també l’Anna quan constata
la dificultat de sincronització amb l’Eduard, el seu xicot i
contrapunt imprescindible en tota aquesta trama
d’enganys i desenganys. Una història, la d’En fals, que
obliga també a una oportuna reflexió sobre el paper de
la premsa a l’hora de resistir els intents de manipulació,
en un temps aquest –de fake news i desinformacions–
tan actual i tan antic com la mateixa humanitat.
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La novel·la de
Gruart invita
a oportunes
reflexions
personals i
professionals


