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Miquel Riera / mriera@presencia.cat - @mrierapla

No és només la
crisi!!!
Cal millorar, i
molt, la
informació que
arriba a les
redaccions
estrangeres del
procés
sobiranista
català

La Via Catalana, a
les Rambles de
Barcelona.
ANDREU PUIG

legint les opinions expressades ara fa uns dies a El
Punt Avui per diferents col·legues periodistes
d’arreu del món sobre el procés sobiranista català, la primera conclusió a què un servidor arriba
és que tenim un problema. Els catalans, vull dir. I
és que, exceptuant alguns periodistes que coneixen Catalunya i les seves raons des de fa molts
anys, el que saben a la major part de redaccions
d’arreu no els ha arribat directament de la part
catalana, sinó a través de corresponsals i agències
de notícies, sovint amb seu a Madrid.
Tenim un problema, dèiem, i és ben evident:
cal millorar la informació sobre Catalunya i el
procés sobiranista i establir i consolidar una bona
xarxa que la faci arribar a l’estranger. És una
qüestió vital, si volem que el món entengui i ens
ajudi mínimament en el procés cap a la independència. Més enllà del que pugui arribar cada Diada a les redaccions dels diaris, cal treballar a fons
per començar a capgirar les
opinions, les sensacions i
els tòpics que periodistes i
opinió pública tenen de
nosaltres en llocs com
França, Itàlia, Alemanya o
els Estats Units. Com els
que feien atribuir a molts
dels entrevistats la “rebellió catalana” a l’actual crisi
econòmica. I no pas, per
exemple, a tots els motius
de fons que ens han portat
fins aquí: un finançament
insuficient, moltes menys
inversions públiques respecte a altres zones de l’Estat, rebuig a l’Estatut del
2006 legitimat pel Parlament i, sobretot, un continu menyspreu cap a la llengua catalana. Greuges que
dubto que permetessin al
seu país alguns dels periodistes consultats que, a
més, semblaven mirar-nos amb certa condescendència, com dient què volen ara aquests catalans
si, a més, són els més rics d’Espanya? Però tolerarien, per exemple, que la majoria de tractes amb
l’administració de justícia no fossin en la seva
llengua o que, al supermercat, fos molt difícil, per
no dir impossible trobar-hi un producte etiquetat en el seu idioma? Em fa l’efecte que ens entendrien ben aviat. L’altra qüestió és que ens deixin
de veure com una simple regió que només vol
més recursos.

Salvador Sunyer Director del Festival Temporada Alta
● La programació dels 88 espectacles que formen el cartell de la vint-i-do-

sena edició del Festival Temporada Alta, que se celebra del 3 d’octubre al
8 de desembre, reafirma un any més la capitalitat de Girona i la seva àrea
urbana com a gran festival de tardor de Catalunya i un dels més importants del sud d’Europa. Amb un pressupost que supera
per poc els dos milions d’euros, el mateix que l’any
passat, Bitó Produccions, amb Salvador Sunyer al capdavant com a pal de paller de l’empresa i director del
Festival Temporada Alta, ha convocat companyies de
setze països, cinc dels quals, llatinoamericans, i ha programat en setze espais escènics diferents de l’entorn
de Girona. Dels 88 espectacles, 25 són propostes internacionals i 42, obres d’autoria catalana, en una clara aposta per la creació dels autors, directors i actors del país. En total
s’hi podran veure vint estrenes absolutes, quinze estrenes a l’Estat espanyol i quatre a Catalunya. I el millor: no es paren de vendre entrades.

Jordi Camps / jcampsl@elpuntavui.cat

Angela Merkel Cancellera alemanya
● La cancellera alemanya ha estat la primer cap d’un govern europeu que

ha resistit la crisi que ha escombrat una vintena de mandataris il·lustres,
des de l’italià Berlusconi o el francès Sarkozy fins a l’espanyol Rodríguez
Zapatero. La victòria d’Angela Merkel en les eleccions del 22 de setembre, en les quals ha estat a un pas d’aconseguir la majoria absoluta, li ha donat un tercer mandat. Considerada la dona més poderosa del planeta, Angela Dorothea
Kasner va néixer el 1954 a Hamburg, va créixer a la República Federal d’Alemanya, va estudiar física i es va
casar als 23 anys amb el seu company d’estudis Ulrich
Merkel, del qual encara conserva el cognom tot i estar
casada ara amb Joachim Sauer. El 1990 va ingressar a
la CDU. Nou anys després va fer una crida al partit perquè s’emancipés del seu patriarca, Helmut Kohl. Des d’aquesta data va
anar escalant posicions fins que el 22 de novembre del 2005 es va convertir en la primera dona cancellera d’Alemanya. Discreta, pragmàtica i intransigent, continuarà manant el destí d’Europa.

Pilar Esteban / pesteban@elpuntavui.cat

Joan Carles I Rei d’Espanya
● La infecció de la pròtesi de maluc de Joan Carles és greu i per això no

hi ha llistes d’espera que valguin, siguis rei o no. Per això se l’ha operat
d’urgència. La decisió d’anar a un centre privat ja és tota una altra discussió, com el fet que el cirurgià que l’operi, espanyol això sí, hagi de venir
dels EUA. En definitiva, la malaltia del rei és un assumpte d’Estat i com a tal se l’ha tractat. Per això l’han
operat a Madrid i no a Barcelona, com tantes altres vegades. I per això, aquest cop sí, la reina era a la Quirón
durant l’operació i no feia visita de metge com altres vegades. I també hi era la filla gran, Elena. I hi van anar
l’hereu i la nora, això sí, després de la jornada laboral.
Cal aparentar unitat i normalitat, no com en temps de
la Corinna, caiguda en desgràcia després de l’ensopegada reial en terres africanes on el monarca havia anat a cobrar-se peces
de caça major. Han operat el rei i s’han afanyat a dir que tot ha anat molt
bé. Haurà de tornar a la sala d’operacions perquè li posin la pròtesi. Són
mals que fan patir, però diuen que quedarà com abans de la relliscada.

Jordi Grau / jgrau@elpuntavui.cat

