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luís Escaler [ves.cat/a6gD], polític cata-
lanista i fundador de Nosaltres Sols

[ves.cat/a6gE], va ser afusellat el 23 d’abril
de 1939 per l’exèrcit franquista. Durant els
dos mesos i mig que va romandre a la pre-
só, des que el van detenir el 6 de febrer, Es-
caler va escriure un diari que des d’ara veu
la llum mitjançant internet. La por de l’es-
posa, primer, i la recança de les filles, des-
prés, va fer que durant molts anys el diari
estigués amagat, explica la seva néta Edith
Bernat [twitter.com/edithbernat], que ha
obert un bloc [lluisescaler.tumblr.com] per
publicar el diari seguint els dies en temps
real. «Els nous mitjans ara permetran que
el seu testimoni complet, literal i diari arri-
bi a més gent i per tant pugui ser més útil»,
escriu Edith Bernat. Lluís Escaler i Espu-
nyes va néixer a Oliana (Alt Urgell) el 3 de
febrer de 1897. Després d’aproximar-se al
catalanisme a través de la Lliga Regionalis-
ta i la Unió Catalanista, va ingressar a la
Federació Nacionalista Democràtica de
Francesc Macià. Va donar-li suport en la
fundació d’Estat Català, però després se
n’escindí i creà Nosaltres Sols. També va
ser membre del consell directiu del Centre
Comarcal Lleidatà [www.cclleidata.cat] i
de l’Associació Protectora de l’Ensenyança
Catalana [ves.cat/a6gG]. Va ser detingut el
febrer de 1939 i dos mesos i mig després va
ser afusellat al Camp de la Bota [francesca-
bad.com/campdelabota].
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en països que tenen un concepte
«diferent de la llibertat d’expres-
sió». En una carta oberta al cap
de la companyia nord-america-
na, Jack Dorsey, l’organització
amb seu a París afirmava que
amb la «censura geolocalitzada»
Twitter coopera amb les «acti-
tuds lliberticides» de molts es-
tats.

I Blogger també
Amb una sola setmana de dife-
rència respecte de l’anunci de
Twitter es va saber que Google
també aplica un sistema sem-
blant per al seu servei de blocs,

Blogger. En concret, el gegant de
Mountain View vol restringir
l’abast de les possibles peticions
governamentals de retirada
d’apunts redirigint els blocs que
facin servir una URL acabada en
el genèric blogspot.com a domi-
nis territorials (per exemple,
blogspot.in, en el cas de l’Índia).
Amb aquest readreçament,
quan Google accepti censurar
un contingut en resposta a una
d’aquestes sol·licituds d’autori-
tats locals, s’invisibilitzarà no-
més el bloc afectat amb la termi-
nació territorial, però no amb el
sufix .com.

Manifestants a la
plaça Tahrir del
Caire, el febrer de
l’any passat.
Twitter potser ja
no podrà tornar a
ser l’altaveu
privilegiat de les
noves primaveres
àrabs. /
REUTERS/DYLAN
MARTINEZ

• Utilitzi l’aigua de la seva finca per regar el jardí i l’hort, per a la piscina i per a ús domèstic 

• Disposem d’equips de reduïdes dimensions, ràpids i silenciosos • Fem el seu pou en un dia

POUS OBERTS: Construcció, neteja i aprofundiment

POUS D’AIGUA 40 anys d’experiència!
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