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JOSEP MARIA
FONALLERAS

Enemics i
mitxelins
Fa uns anys, el meu amic Jo-
sep M. Oliveras, excel.lent
fotògraf, encuriosit i inquiet
buscador d’imatges, va tornar
de Mèxic amb un bagatge im-
pressionant d’instantànies que
anaven des de la singular colla
de Trotski, Kahlo, Rivera i
companyia, fins a exemples
entendridors i terribles de la
cultura popular. També va in-
vestigar en el món dels retocs,
no pas avant la lettre , sinó
abans de l’època del Photo-
shop. Recordo una desaparició
fenomenal del mateix Trotski
en una tribuna revolucionària
a l’aire lliure, a Moscou, des-
prés d’haver caigut en des-
gràcia. Recordo una escena en
què Hitler havia ordenat la de-
capitació d’un alt càrrec nazi
que ja no era persona grata i
que sí que ho havia estat en el
moment en què va ser feta la
fotografia. Les imatges, aque-
lles imatges, no eren armes
carregades de futur, sinó bom-
bes de rellotgeria del passat
que calia desactivar.

Aquest estiu hem vist com
els retocs d’ara ja no s’ordenen
ni s’executen en funció de cri-
teris polítics o de conjures de
palau. Els trotskis que calia fer
desaparèixer del mapa ara
s’han tornat mitxelins a la
panxa de Sarkozy. Trobo que
és una metàfora extraor -
dinària dels temps que corren.
Continua el culte al líder i,
com sempre, es tracta d’ocul-
tar allò que fa nosa. Hem pas-
sat, però, de la dissolució en
àcid dels contraris (o de la go-
ma d’esborrar indesitjables) a
la cirurgia estètica de les re-
gions abdominals. Això sí, l’ex-
cusa de Paris Match val per a
tots els temps. «Han alleugerit
les zones d’ombra», que és
aproximadament el mateix
que feien els retocadors ofi-
cials de Hitler i Stalin. La qües-
tió és que desapareguin els
enemics. Abans, de carn i os-
sos. Ara, de greix.

JORDI
BIANCIOTTO

Fa gairebé dos anys, el 16 de setem-
bre del 2005, la ICANN (Corporació
d’Internet per a l’Assignació de
Noms i Números) va aprovar el do-
mini .cat, el primer i únic del món
relatiu a un àmbit lingüístic. Una
gesta que Saül Gordillo (Calella,
1972), director de l’Agència Catala-
na de Notícies, recrea, pas a pas, a
Nació.cat (Ed. Mina).

–És la història d’un èxit.
–Els catalans solem commemorar
derrotes, així que val la pena expli-
car un èxit quan es produeix.

–Hi ha moments en què el relat
sembla un thriller d’espionatge.
–Hi va haver suspens, decepcions,
alegries, desànim... ¡i un final feliç!

–I tres grans conspiradors.

–Amadeu Abril, membre de la
ICANN; Manel Sanromà, de la Inter-
net Society, i un polític: Jordi Al-
binyà, director general de Radiodifu-
sió i Televisió de la Generalitat. Però
darrere hi havia un exèrcit: 68.000
firmes, 98 entitats i el treball discret
de gent de diversos colors polítics.

–Quan es té una estratègia, ¿val
més no fer-la pública?
–Si s’hagués fet més soroll, no hau-
ria sortit bé. Fixi’s en les seleccions
esportives catalanes. Els impulsors
del .cat van renunciar a protagonis-
mes. Sabien que una campanya so-
rollosa ens perjudicava davant dels
americans, que eren els que havien
d’aprovar el domini.

–No es va fer campanya en contra...
–Perquè no ho van saber o bé es van
pensar que això no prosperaria.

–«Cat para los catetos», va publicar
Libertad Digital.
–Aquest menyspreu ens va anar bé,
perquè no s’ho van prendre seriosa-
ment.

–La història del .cat té moments es-
tranys: el 1996, el Parlament de Ca-
talunya va aprovar per unanimitat
recolzar el .ct, un domini que es re-
serva als estats. ¿Com és possible?
–Llavors el 90% dels diputats no sa-
bien què era internet. Fins i tot el
Partit Popular hi va votar afirmativa-
ment sense saber què feia.

–El moment clau va ser deixar de
costat el .ct i apostar pel .cat.
–El passaport pel diccionari. I el .cat
tenia avantatges: serveix per a valen-
cians, balears i qualsevol catalano-
parlant del planeta: casals, centres
d’estudis, universitats amb càtedres
de català... El .ct només inclouria el
principat de Catalunya. De tota ma-
nera, el Govern no hi ha renunciat
oficialment.

–Al llibre explica que el projecte va
prosperar aprofitant el traspàs de
poders a Madrid.
–Aznar se n’anava i arribava el PSOE
de l’Espanya plural. L’Estatut encara
havia de venir. Aquella conjuntura
ara segurament no es donaria. I hi

havia un ministre català a Indústria,
José Montilla, que no hi va posar
obstacles.

–Van ser subtils: en lloc de dema-
nar-li suport, n’hi havia prou amb la
no oposició.
–Montilla va haver de combatre ele-
ments del Govern, sobretot d’Exte-
riors, que hi estaven en contra.

–¿També hi estava Vinton Cerf, pre-
sident de la ICANN?
–Sí, al principi, perquè temia l’efecte
capsa de pandora. És clar, ara, des-
prés de nosaltres, els bretons ja han
reunit 15.000 firmes per al seu do-
mini .bzh, i darrere vénen Escòcia,
Gal.les, Galícia, Califòrnia...

–¡La Fundació puntCAT prohibeix
les webs de gats!
–Només si no són en català. Els ame-
ricans van voler precisar aquest
punt, perquè sospitaven que això
era un muntatge de negocis amb
gats (cats, en anglès); no es creien
que hi hagués gent treballant sense
un objectiu econòmic.

–Dos anys després de l’aprovació,
¿quin és el balanç?
–Més bé del previst: hi ha 25.000 do-
minis i quatre milions de pàgines de
documents en català. La comunitat
catalana és molt dinàmica a la xar-
xa. La llengua està entre les 40 amb
què treballa Google, que és la Cham-
pions League d’internet. Hi ha una
generació .cat que ha coincidit amb
l’explosió del bloc i els continguts
ciutadans a internet.

–La catosfera.
–És un boom que respon a un mo-
ment de fort debat polític. Hi ha co-
ses que no serien explicables sense
internet: des de Ciutadans fins al fe-
nomen de Joan Carretero. Ara tots
els partits s’apunten als blocs.

–El català és la 88a llengua del món
en parlants, però puja al lloc 23 a
internet.
–Això indica que és una comunitat
innovadora i dinàmica. Però et de-
manes per què hi ha més mitjans en
català a la xarxa que al quiosc. Inter-
net compensa un dèficit.

–¿On punxa el .cat?
–Una mica en l’àmbit empresarial,
sobretot multinacional. Encara hi
ha por. L’han de superar.

–¿En què s’ha d’avançar ara?
–Que mòbils i ordinadors incloguin
amb normalitat una llengua amb
pes en el món global. I en un opera-
dor, un Euskaltel català. ¡Catalunya
serà digital o no serà!H

Temperatura
agradable

La sort

Farà sol i la temperatura
serà molt agradable, si bé
a primera hora encara
podrien aparèixer alguns
núvols entre el Maresme i
Barcelona i fins i tot algun
xàfec. 33 PÀGINA 36

ONCE > 30 AGOST
11.275

PRIMITIVA > 30 AGOST
4 - 6 - 16 - 20 - 22 - 41
C: 2 R: 4

LOTERIA NACIONAL
> 30 AGOST
Primer premi: 89.202
Segon premi: 08.824

TRIO > 30 AGOST
663
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Catalunya se
salva de grans
incendis
Hectàrees cremades

76.625
1994

1.100
2007(AHIR)

33 SOCIETAT 23

Revolta de les
escoles religioses

Les escoles confessionals
impartiran Educació per
a la Ciutadania malgrat
les crítiques de la Con-
ferència Episcopal, del PP
i de la COPE.
33 SOCIETAT 20 i 21

El Fòrum guanya terreny
com a seu de concerts
El recinte va triplicar entre el 2005 i el
2006 el nombre d’actes de pagament.
Baixa l’ús de les instal.lacions simbòli-
ques del 1992.33 BARCELONA 28

Ofensiva contra
la màfia italiana
La policia deté 32 persones
a Calàbria en una operació
sense precedents contra la
N’drangheta. No hi ha cap
detingut per la massacre
de Duisburg.
33 INTERNACIONAL 8


