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El futur és ajudar a ser 
més eficients.
La llar és ara més important que mai. 
Per això hem ajudat a estalviar a milers 
de famílies rehabilitant les seves 
llars i assessorant-les en eficiència 
energètica. 

Tornem a creure en el futur.
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El líder del PSC, 

Miquel Iceta, ha cedit 
la seua candidatura 

electoral al ministre 
de Sanitat espanyol, 

Salvador Illa

FE D’ERRORS CAMINS D’AIGUA
En la pàgina 33 del número 1907, en el peu de la foto 4 s’indica per error que 
Francisco Toledo és l’actual president del port de Castelló. Hauria de dir que 
Francisco Toledo és el president de Ports de l’Estat.

Des d’aquest número, interrompem la publicació dels fascicles 
Camins d’Aigua fins d’ací a unes setmanes, cap al mes de febrer, 
que serà quan ho reprendrem.

SEGUEIX-NOS A

eltempscat @eltempscat @ElTemps_cat
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Aquesta setmana es complirà el 
primer aniversari de la investidura 
de Pedro Sánchez com a president 
del Govern espanyol. La formació 

de Govern, bloquejada des de mesos abans 
pel mateix Pedro Sánchez, el qual es negava 
a pactar un executiu bicolor amb Unides 
Podem —malgrat haver situat sempre la 
coalició liderada per Pablo Iglesias com a 
soci preferent—, va anar seguida de diverses 
contradiccions del president espanyol, que 
no ha deixat mai de modular la seua estra-
tègia política i discursiva per mantenir-se al 
càrrec. Pocs presidents espanyols, possible-
ment cap, s’han mostrat tan contradictoris 
com Sánchez.

Hem vist el Sánchez decidit a abordar 
el “conflicte polític català” —en paraules 
seues— i el Sánchez que feia burla del presi-
dent Quim Torra quan no li volia despenjar 
el telèfon. Hem vist el Sánchez condicionat 
pels poders fàctics a l’hora de gestionar la 
pandèmia del coronavirus. Hem vist el Sán- 
chez capaç d’entendre’s amb el nacionalis-
me i l’independentis-
me basc i català men-
tre busca sumar, en 
altres casos, el suport 
de Ciutadans. Una es-
tratègia que també ha 
seguit el PSOE en al-
guns territoris com ara 
el País Valencià, on els socialistes han mirat 
d’arraconar els seus socis de Compromís i 
Unides Podem mirant d’integrar Ciutadans 
en l’aprovació dels pressupostos. El PSOE de 
Sánchez, en definitiva, és el PSOE de tota la 
vida: el que és capaç de jugar a dues bandes 
i el que no vol ser capaç de complir allò que 
molts dels seus votants esperen d’ells.

La situació pandèmica, però, ha condi-
cionat aquest any de legislatura en tots els 
sentits. La taula de diàleg forçada per Es-
querra Republicana a canvi de donar suport 
a la investidura va quedar suspesa sine die i, 
malgrat tot, el PSOE ha pogut tirar endavant 
uns pressupostos amb el suport d’Esquerra 

Republicana i d’EH Bildu, entre d’altres for-
macions no-nacionalistes espanyoles. Això 
ha permès Sánchez assegurar-se la cadira 
a la Moncloa durant un temps: uns pressu-
postos aprovats, i més encara en aquesta 
etapa de multipartidisme, són una garantia 
d’estabilitat.

Ara, però, què es pot esperar d’aquest 
Govern? Unides Podem no només ha sigut 
víctima del menyspreu habitual dels seus 
socis: tampoc no han sabut, o no han volgut, 
alçar la veu al nivell que calia i en els mo-
ments que calia. La seua aposta pel republi-
canisme, clarament neutralitzada pel PSOE 
—responsables de mantenir avui dia la 
monarquia amb el seu suport granític— no-
més genera reaccions demagògiques d’una 
part de la premsa, però res més. Tampoc no 
tindrà conseqüències l’actitud del ministre 
d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en 
el tractament que van rebre els immigrants 
arribats a les Canàries, traslladats a un cam-
pament en unes condicions del tot deplora-
bles. Ara caldrà veure si el propòsit d’Unides 

Podem de posar fi a 
la situació dels presos 
polítics i exiliats cata-
lans té una traducció 
clara en fets reals o si, 
en canvi, és un altre 
dels temes que es 
pregonen i s’allar-

guen sense que siguen resolts. És cert que 
amb 35 escons no es pot governar en solitari, 
però aquesta tampoc pot ser l’excusa perquè 
no canvien les coses que han de canviar. 
Mentrestant, els presos polítics catalans pas-
saran el tercer o el quart Nadal tancats.

En aquest nou any que tot just ara co-
mença, la pandèmia ho continuarà condici-
onant tot. Tant de bo, però, no continue sent 
l’excusa perfecta per guardar al calaix els 
punts més compromesos a abordar. Afrontar 
la crisi de la COVID-19 és, i continuarà sent, 
una tasca immensa. Però no és inseparable 
—ni pot ser-ho— de les altres obligacions 
pendents. 

Un any després, què?

EDITORIAL

AFRONTAR LA CRISI 
PANDÈMICA POT SER 

INSEPARABLE D’ALTRES 
OBLIGACIONS

Cap part d’aquesta publicació no pot ser 
reproduïda per cap mitjà: 

me cànic, fotoquímic, electroòptic, mag nètic, 
de fotocòpia, ni de cap altra mena, 

sense per mís de l’editor.
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Badalona és una de les ciutats 
més importants de Catalunya. 
Fa poc ha estat noticia per un 
motiu ben desgraciat: un incen-

di en una nau on malvivien nombroses 
persones migrades va provocar diversos 
morts i ferits.

El conegut periodista Enric Juliana és 
de Badalona. L’alcalde del PSUC elegit 
l’any 1979 a les primeres eleccions muni-
cipals posteriors al franquisme, Màrius Dí-
az, va tenir l’encert d’incorporar-lo al seu 
equip. Més de quaranta anys després, el 
febrer de 2020, quan la pandèmia comen-
çava a mostrar la seva cara terrible, Julia-
na va intervenir de forma rigorosa i senti-
da en el merescut homenatge que la ciutat 
va tributar a Màrius Díaz. El darrer llibre 
de Juliana, Aquí no hem vingut a estudi-
ar (Arpa, 2020), és un relat de la lluita dels 
comunistes contra el franquisme. La pre-
só de Burgos centra la història d’una resis-
tència que, tot i els seus punts foscos, fou 
indubtablement heroica. El llibre explica 
que Enrique Múgica va decidir deixar el 
PCE i entrar al PSOE perquè volia arribar 
a ser ministre: ho va aconseguir. L’anècdo-
ta ajuda a entendre la transformació de la 
política després de la dictadura. Els altres 
internats a Burgos no serien mai ministres 
i varen haver d’espavilar-se a la vida sense 
gairebé cap tipus de reconeixement ofici-
al. El fil conductor de l’obra és la trajectò-
ria exemplar de Manuel Moreno Mauricio, 
un mecànic de Badalona, nascut a Anda-
lusia i militant comunista, que fou veí del 
jove Juliana. L’autor, en el tram final del lli-
bre, fa tota una declaració d’amor a la seva 
ciutat; una ciutat que té un paper destacat 
en la política catalana. 

Des del mes de maig, Badalona torna 
a tenir un alcalde del PP: Xavier Garcia 
Albiol, conegut per les seves actituds 
populistes contràries a la migració. Al-
biol estimula les pors d’un sector de la 
ciutadania presentant les persones que 
vénen de fora com una amenaça per la 
convivència. Sap manipular l’apel·la-
ció a la seguretat, un desig de bona part 
de la població que l’esquerra sovint no 
valora. Davant l’incendi va tractar els 
afectats com presumptes delinqüents 
sense entrar en el drama social que hi 
havia al darrera; i es va espolsar tota 
responsabilitat: la culpa era dels ante-
riors consistoris i d’uns jutges que es 
van veure obligats a recordar-li que ell 
no havia denunciat la situació per cap 
via legal.

Unes setmanes després, l’exalcaldes-
sa Dolors Sabater era nomenada cap de 
llista de la CUP a les eleccions al Parla-
ment. Les clarificacions en política sem-
pre són positives. A les darreres elec-
cions locals, Sabater havia encapçalat 
la candidatura de Guanyem, una llista 
d’ERC que incorporava la CUP. De for-
ma interessada, va jugar, fins i tot grà-
ficament, amb l’equívoc que també re-
presentava l’espai d’Ada Colau. Una noia 
jove, l’Aida Llauradó, va tenir la valentia 
de desfer l’embolic impulsant una candi-
datura d’En Comú Podem que, malgrat 
totes les dificultats, va obtenir dos regi-
dors. Després de la dimissió de l’alcalde 
socialista, Garcia Albiol va arribar a l’al-
caldia gràcies a la manca d’entesa de les 
altres forces polítiques. Tothom pot tenir 
la seva part de culpa, en especial un PSC 
que no va assumir les conseqüències del 
trist final del seu alcalde; però ningú té 
més responsabilitat en aquell fracàs col-
lectiu que Dolors Sabater: tot i presidir 
un grup que el trencament amb ERC ha-
via deixat en tan sols quatre regidors, va 
decidir que “jo o Albiol”. I va ser Garcia 
Albiol. Tot un missatge de cara a les elec-
cions al Parlament: Sabater, que ara diu 
que és més a prop de Junts que dels Co-
muns, és la garantia que la CUP no par-
ticiparà en cap pacte d’esquerres. Bona 
noticia per a Laura Borràs.

Badalona és actualitat per una tragè-
dia; i per una situació política lamenta-
ble. En moments així, el país necessitaria 
badalonins com Manuel Moreno Mau-
ricio. 
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Badalona: 
entre la tragèdia i la política 

Advocat i exdiputat d’Iniciativa per Catalunya-Verds

De Manuel Moreno Mauricio 
a Xavier García Albiol. 

DIALÈCTICA

JAUME
BOSCH
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Eufòria 
i satisfacció

Eufòria i satisfacció. 10.305.819 eu-
ros. Qui no pot estar exultant amb 
aquesta xifra? No hi ha cap inici-
ativa igual en tot el continent! És 

que som únics com a societat: la més soli-
dària, la més compromesa! Qui s’atreviria 
a negar-ho?

No la vaig seguir, només me la vaig mi-
rar una estona a la tarda, per confirmar 
l’esclat d’autosatisfacció que és la Marató 
des que va néixer el 1992. Tot el nostre star 
system a plató per contribuir a fer-nos sen-
tir més bones persones. Ep, i amb col·la-
boracions d’estrelles internacionals. Fins 
i tot han dit quatre paraules en català. Es-
clat de cofoisme màxim.

Cert. També van sortir a plató perso-
nes que han patit la COVID-19, i van re-
latar-nos com de difícil ha sigut, com han 
patit, les pors que han tingut. Darrere de 
totes les xifres de la pandèmia hi ha perso-
nes de carn i ossos i gent que se les estima. 
El més important que va passar als platós 
diumenge 20 de desembre va ser precisa-
ment que les vam poder conèixer. Massa 
mesos amb els focus massa lluny del pati-
ment quotidià de tantíssima gent.

Però tornem a la xifra lluminosa: més 
de 10 milions d’euros! I ara on aniran? 
L’star system nostrat que col·labora a re-
captar diners per la Marató contribueix 
amb el seu glorificat altruisme a reforçar 
un model d’investigació que va néixer en 
format de col·laboració publicoprivada. 
És interessant endinsar-se en l’hemerote-
ca més enllà de la propaganda de la patro-
nal sobre els projectes públics amb parti-
cipació privada. L’ODG (Observatori del 
Deute en la Globalització) va publicar fa 
un any l’informe “Les col·laboracions pu-
blicoprivades (CPPs) com a eines de pri-
vatització”. 

Les conclusions són demolidores: pocs 
han aconseguit resultats positius per a 
l’interès públic i, per contra, ens exposen 
a grans riscos: sobrecostos (acostumen 
a ser el mètode més car de finançament, 
d’alt risc i gestionats sovint de manera poc 

eficaç), deute (manca total d’informació 
sobre els avals públics en aquests projec-
tes), amenaça a la democràcia, falta de 
transparència i corrupció (amb una baixa 
taxa de publicació de contractes, informa-
ció fiscal deficient i processos de presa de 
decisions opacs i insuficients). Diria que 
d’això no en van parlar al llarg de tot el 
diumenge, oi?

No ens hauria de sorprendre que do-
nin per fetes les bondats del model i ni ens 
proposin qüestionar-lo. Com expliquen 
Laia Estrada i Xavier Milian, autors de Sor-
tim de l’UCI (Tigre de Paper, 2020), forma 
part de l’ADN del sistema públic de salut, 
ja que la Generalitat gestiona el 70% del 
pressupost sanitari a través de fundacions 
i empreses externes.

Crec que també es van oblidar d’expli-
car que Catalunya està a la cua en despesa 
sanitària dins de l’Estat espanyol (penúl-
tima en despesa en funció del PIB i la si-
sena comptant pel final pel que fa a euros 
gastats per capita), que al seu torn està per 
sota de la mitjana europea. Ni tampoc han 
explicat que som capdavanters en con-

certs sanitaris: reben el 24,9% dels recur-
sos, seguits en segona posició per les illes 
Balears amb l’11,1%. Tot plegat són dades 
publicades en els mitjans de comunicació 
la primavera passada, quan ens van con-
finar.

Diria que un altre dels oblits al llarg de 
les hores que va durar la Marató (i m’agra-
daria equivocar-me) és que seguim amb 
una despesa sanitària 1.500 milions in-
ferior a la de 2009. Una retallada iniciada 
amb el tripartit (PSC, ERC i ICV) i conti-
nuada pel govern d’Artur Mas.

Llegeixo una entrevista que va fer fa 
poques setmanes la periodista Ure Co-
mas a El Punt Avui a Alícia Rey, presiden-
ta del Col·legi d’Infermeres de Girona: “Si 
haguéssim tingut la primària enfortida, 
probablement no seríem on som ara. En-
fortir vol dir metges, però també moltes 
infermeres. Si ens emmirallem en els pa-
ïsos d’Europa, veiem que aquí, per cada 
100.000 habitants, n’hi ha quatre o cinc, 
mentre que a Europa en tenen entre nou i 
deu. I s’ha d’abordar el tema laboral, que 
no es puguin fer contractes ni de dies ni 
d’hores com es feia abans de la pandèmia. 
Això és denigrant i, a més, dona molt mala 
qualitat assistencial, i els pacients no s’ho 
mereixen tampoc”. 

No vaig veure ni escoltar totes les hores 
que va durar la Marató, però en cap resum 
he sabut trobar que parlessin d’aquests 
dèficits. 

Ai, us heu adonat d’una cosa? Amb to-
tes les aportacions benintencionades que 
es van fer durant el dia de la Marató arri-
bem ni de lluny als 17,7 milions d’euros 
que s’ha embutxacat Ferrovial per la ges-
tió del rastreig de casos de COVID-19 i 
que la Generalitat acaba de finalitzar (pre-
ciso: 17,7 milions era el pressupost màxim 
acordat, no s’ha publicat la xifra final). 

Però llancem confeti i anem a dor-
mir sentint-nos els més solidaris del con-
tinent. Dic continent? Volia dir del món!

En cap resum de la Marató he 
sabut trobar que parlessin 
del model privatitzat que 

finança la investigació ni dels 
dèficits i retallades que 

arrossega el sistema sanitari.

Periodista

LAIA
ALTARRIBA

@laiaaltarriba 



Arnaldo Otegi, Gerry Adams 
i Pepe Mujica

L’irlandès Gerry Adams ha es-
tat una de les darreres perso-
nalitats a entrevistar-se amb 
els presos de Lledoners. Més 

concretament amb Raül Romeva i Oriol 
Junqueras. El líder històric del Sinn Fein 
és, com Arnaldo Otegi al País Basc, un 
dels principals artífexs del gir estratègic 
del sagnant conflicte a Irlanda Nord. Un 
conflicte armat que ja existia quan Gerry 
Adams va néixer i que es va accentuar du-
rant la seva joventut. 

Gerry Adams és una llegenda viva, un 
referent per a generacions de republicans 
del nord d’Irlanda. Només un home de 
la seva vàlua i amb la seva autoritat po-
dia pilotar la fi del conflicte armat i forçar 
el desarmament de l’IRA i la desescalada 
del conflicte. Una aposta que no només 
ha permès evitar la condemna de succes-
sives generacions de joves a viure i patir el 
conflicte armat, sinó que ha permès bui-
dar les presons, millorar la qualitat de vi-
da dels ciutadans dels barris republicans i 
situar el Sinn Féin al capdamunt de la po-
lítica irlandesa. La nova etapa política ha 
disparat el suport electoral als republicans 
fins al punt que avui la seva influència és 
més que notable a les administracions 
nord-irlandeses. Tant és així que els repu-
blicans han passat de ser uns pàries a ser 
determinants en la vida política a Irlanda.

Amb Arnaldo Otegi ha passat un calc 
del mateix al País Basc. El gir estratègic pi-
lotat per Otegi, entre d’altres, ha permès 
treure l’esquerra abertzale de l’apartheid 
polític —que amenaçava de ser social—, al 
qual havien condemnat l’esquerra abert-
zale. Desterrar la violència dels carrers no 
només ha obert noves perspectives per a 
generacions que acabaven sent carn de ca-
nó de presidi o d’un exili clandestí: també 
ha portat l’esquerra abertzale a multiplicar 
els seus resultats electorals i a ser un ac-
tor determinant en la política basca, i fins 
i tot en l’espanyola, davant l’estupefacció 
de la dreta espanyola i part de l’esquerra, 
que sovint semblen anhelar els temps en 

què l’esquerra abertzale “se había echa-
do al monte”. A diferència d’Irlanda, però, 
el desarmament i dissolució d’ETA no ha 
permès buidar les presons. Entre altres co-
ses perquè Madrid no és Londres. Però 
també perquè l’esquerra abertzale va mal-
baratar conjuntures més favorables per 
desterrar la violència en imposar-se, ales-
hores, el criteri dels que defensaven el “cu-
anto peor, mejor”. Una tesi que a Catalunya 
segueix brandant un sector polític molt 
concret, hereu d’una tradició que res té a 
veure amb l’actual maximalisme retòric 
que formulen. En una entrevista a “La Fà-
brica” de Gabriel Rufián, Otegi reconeixia, 
amb una pedagogia i clarividència admi-
rables, el balanç funest d’aquella estratègia 
que avui encara els llasta.

Otegi és un dels artífexs de l’aliança es-
tratègica de l’independentisme basc i (de 
bona part) del català (més el sobiranisme 
gallec) a Madrid, de l’actitud possibilista 
per influir en tots els espais on es prenen 
decisions, i d’accentuar les contradicci-
ons del règim del 78. 

La maduresa d’Otegi, a més de la se-
va formidable eloqüència i capacitat ana-

lítica, és un dels factors que expliquen la 
desescalada del conflicte, el creixement 
exponencial del suport electoral a l’es-
querra abertzale i la reacció furibunda de 
la dreta espanyola amb els aparells judi-
cial i policial al capdavant, infinitament 
més còmodes en un escenari de confron-
tació armada i de violència enquistada. El 
nou escenari els obliga a prendre decisi-
ons que evidencien el seu totalitarisme i 
que obre una esquerda amb bona part de 
l’actual coalició governant a Espanya.

Curiosament, tant Otegi com en me-
nor mesura Gerry Adams són ara també 
habitualment objecte de la ira desbocada 
dels sectors del nacionalisme irredemp-
tista de les xarxes socials, un fenomen 
ben nostrat que també s’expressa amb re-
tòrica buida, agre i orfe de referents, i que 
s’ha apoderat d’un determinat espai polí-
tic a Catalunya. 

Una altra de les personalitats mundi-
als que aquest final d’any ha tret el cap 
per Lledoners ha estat l’uruguaià Pepe 
Mujica, que també ha mantingut una en-
trevista amb Junqueras i Romeva en un 
nou exercici explícit de reconeixement de 
l’excepcionalitat democràtica que es viu a 
l’Estat espanyol. Una entrevista que nova-
ment és un cop a l’ànima dels demòcrates 
espanyols i que hauria de ser celebrada 
en les nostres latituds. Com més reconei-
xements internacionals i més permeabi-
litat a la simpatia de les seves poblacions, 
més difícil ho tindrà la diplomàcia espa-
nyola.

Arnaldo Otegi, Gerry Adams i Pepe 
Mujica haurien de ser referents per a l’in-
dependentisme que conjuga la bandera 
de la justícia social i la llibertat nacional. 
Les llargues experiències de tots i cadas-
cun d’ells haurien de ser incorporades en 
el nostre haver com a mirall per aprendre, 
per evitar repetir els seus errors, per copi-
ar els seus encerts i per segellar i blindar 
aliances de present i de futur.

Com més reconeixements 
internacionals i més 

permeabilitat a la simpatia de 
les seves poblacions, més difícil 

ho tindrà la diplomàcia 
espanyola.

SERGI
SOL

Periodista
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El procés sobiranista —no com-
parteixo la demonització del ter-
me “procés” i “processistes”— ha 
tingut com a conseqüència la so-

brepolitització dels catalans. Mai no s’ha-
via parlat tant de política a tot arreu, mai 
no s’havien publicat i venut tants llibres 
d’anàlisi, propaganda i de relat autobio-
gràfic sobre política catalana —que ja és 
dir!—, mai no s’havia estat tan informat 
i mai no ens havíem mobilitzat tant com 
per la independència. 

Lògicament, la sobrepolitització, si es 
vol la hiperpolitització, té els seus avan-
tatges i els seus inconvenients. El fet de 
debatre una qüestió tan de fons com és la 
independència de Catalunya —com ho 
fou al Regne Unit entre sortir o romandre 
a la UE— força les posicions polaritzades. 
No és tant una polarització de la matei-
xa societat com del fet que ho provoca un 
debat —com en tot referèndum— a favor 
o en contra d’allò que sotmet a discussió. 
El que ha d’interessar és si la polaritza-
ció traspassa —i com— la resta d’espais 
socials. Afortunadament, totes les dades 
disponibles diuen que fins ara i malgrat 
els intents de desestabilització, la societat 
catalana ha sabut mantenir la polaritza-
ció allà on ha d’estar, sense que hagi afec-
tat la convivència ni la cohesió.

És cert que la visibilització de la po-
larització ha tornat més aspre la políti-
ca. El marc de repressió n’és la principal 
causa. Però també ho és el canal de refe-
rència que fem servir per discutir de po-
lítica. I és que si la confrontació política 
—la no intel·ligent— s’ha traslladat prin-
cipalment a Twitter, no és estrany que 
s’hagi fet visible allò que ja existia, am-
pliant-ne el ressò. Quines floretes ens 
pensem que es llançaven el PSC i CiU en 
els temps que ocupaven gairebé tot l’es-
pai polític i competien per controlar-lo? 
Hi ha molt de fariseisme en el mullader 
que es fa pels insults que ara corren des-
caradament per la xarxa. El que ha can-
viat —i no dic que no sigui rellevant— és 

el pas de l’insult privat entre còmplices a 
l’insult públic que ara és rebut també per 
l’adversari.

La sobrepolitització —sempre mesu-
rada en relació amb els estàndards inter-
nacionals— també ha desvetllat l’inte-
rès abans somort de la majoria pels afers 
públics. Estem més informats de política 
que mai —vegeu l’èxit d’audiència dels 
noticiaris de TV3—, però paral·lelament 
també més intoxicats que en cap altre 
moment —vegeu la sobreabundància de 
tertúlies ocupades pels rondallaires de 
cada partit. Sabem més de política, però 
també la desconeixem més. La densitat i 
la intensitat del combat polític fa que es 
vegin més els conflictes, però també que 
quedin més d’ocults en les respectives es-
tratègies de simulació i dissimulació. Mai 
com ara les organitzacions polítiques ha-
vien estat tan a mans dels professionals 
de la comunicació experts en Lakoff i en 
la imposició sense gaire escrúpols del “re-
lat” propi.

  Davant d’aquesta situació, i per evitar 
que la hiperpolitització no acabi en esgo-

tament o, pitjor, que derivi en antipolíti-
ca —crec que n’hi ha símptomes clars—, 
em demano si seria un excés de llirisme 
demanar una mica més de transparèn-
cia a l’acció política. Si la primera víctima 
d’una guerra és la veritat, no pot estra-
nyar que també ho sigui de la confronta-
ció política. Però allunyar massa els relats 
de la propaganda política de la realitat 
fàctica pot girar-se en contra dels matei-
xos rondallaires oficials de partit. 

En poso un exemple recent: no su-
mar-se a la reactivació del Consell per la 
República com ha fet ERC acusant l’ac-
ció d’electoralisme, no és precisament 
una decisió electoralista a la vista de tot-
hom? No es pot ser més clar i dir que no 
es vol contribuir, de cap manera, a res 
que pugui reforçar la figura del MHP Car-
les Puigdemont, ni que això perjudiqui 
l’independentisme? Agradés o no, tots ho 
entendríem. Ja no ens mamem el dit. I si 
la resta de partits independentistes reacti-
ven ara el Consell, no es pot dir clarament 
que es fa, precisament, en la perspectiva 
del 14-F? En el sentit de les autoexclusi-
ons recordo molt bé un fet de quan vaig 
arribar a la secció d’opinió de l’Avui a fi-
nals dels 80. En demanar formalment la 
presència regular d’articulistes del PSC a 
les pàgines de “Diàleg”, el cap de comuni-
cació del partit em va dir, literalment i en 
privat, que per a ells escriure a l’Avui era 
predicar en el desert i per tant que no hi 
comptés. El biaix dels articles a “Diàleg” 
era per autoexclusió dels absents, ni que 
anava bé dir en públic que era per volun-
tat del diari. Som allà on érem!

No soc tan ingenu com per demanar 
transparència absoluta. El poder, i la llui-
ta pel poder, implica secret i dissimulació. 
Només vull alertar dels excessos a què 
convida la polarització no pas de la socie-
tat, sinó la dels partits i els seus discursos. 
Que comptin que, si són massa lluny de la 
realitat, ens en desenganxarem.

Només vull alertar 
dels excessos a què convida 
la polarització no pas de la 
societat, sinó la dels partits 

i els seus discursos. 

SALVADOR
CARDÚS

Sociòleg

Grandeses i misèries 
de la polarització
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El líder del PSC, Miquel Iceta, ha cedit la seua candidatura electoral al 
ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, en un gir de guió perfectament 
estudiat des de Madrid i anunciat de manera totalment sobtada. El PSC aspira 
a donar la sorpresa en les eleccions catalanes, i al partit han considerat que, 
per afrontar l’objectiu amb garanties, calia un canvi.

Per Manuel Lillo / @lillousechi 

D’Iceta a Illa, 
el perquè de l’aposta del PSC
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El diari La Vanguardia es va 
avançar a la notícia. Miquel Ice-
ta, primer secretari del PSC des 
de 2014 i candidat a les elecci-

ons catalanes el 2015 i el 2017, feia un 
pas al costat per cedir el lideratge de la 
candidatura al ministre de Sanitat, Sal-
vador Illa. El gir en el guió no era del tot 
imprevisible. De fet, n’hi havia rum-rum 
des de feia mesos davant el pes mediàtic 
que ha anat adquirint Illa des que va es-
clatar la pandèmia. La jugada, però, era 
del tot premeditada.

Els socialistes, sabedors de la impor-
tància de les eleccions catalanes del 14 
de febrer, han decidit anar amb tot. Les 
enquestes no acaben de ser del tot clares 
a l’hora de fer pronòstics. L’últim estu-
di del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) 
vaticina una clara victòria a l’indepen-
dentisme i un domini clar dels partits 
d’aquest sector després de les pròximes 
eleccions, que tindrien Esquerra Repu-
blicana com a força guanyadora (amb 35 
diputats) i Junts per Catalunya com a se-
gona amb 30 o 32, totes dues per davant 
del PSC.

A l’altre costat de l’arc, el PSC emer-
geix amb 25 diputats, entre els quals hi 
hauria alguns de Junts per Avançar, que 
tornaran a fer coalició amb els socialis-
tes. Segons el Centre d’Investigacions 
Sociològiques (CIS), però, el PSC no ob-
tindria el 18,5% de vots que pronostica 
el CEO, sinó el 14,3%. Pot semblar un re-
sultat encara pitjor, però si la previsió del 
CIS és certa, el PSC se situaria així com 
a segona força catalana, malgrat tindre 
menys percentatge de vots, només per 
darrere d’ERC (16,7% dels vots) i molt 
per davant de Junts per Catalunya (9,9%).

L’escenari és del tot confús, però al 
PSC són conscients que poden traure 
un bon resultat i que això suposaria un 
gran èxit per al conjunt del socialisme 
espanyol, que podria tornar a ser hege-
mònic en cas que el PSC esdevinga força 
de Govern a Catalunya. Una possibilitat 
descartada totalment pels grups inde-
pendentistes. Algunes veus internes de 
l’entorn del PSC i dels comuns, però, es-

peculen que els vetos previs es trenca-
ran si el resultat electoral obre les portes 
a determinades possibilitats de pactes. 
Esquerra Republicana i Junts per Cata-
lunya no volen sentir ni parlar-ne. I as-
seguren que, a posteriori, tampoc no ho 
voldran. Però des del bàndol de l’esquer-
ra unionista no es perd l’esperança.

La pandèmia ho va canviar tot.
Al desembre del 2019, el PSC celebra-

va el seu 14è congrés. Un congrés plàcid 
com pocs altres, de mer tràmit, que ser-
via per revalidar el lideratge d’Iceta, el 
qual repetia com a primer secretari. El lí-
der socialista català situava al capdavant 
del partit la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Núria Marín; la diputada Eva 
Granados, i el ministre Salvador Illa. Illa 
va començar a destacar en política muni-
cipal com a alcalde de la Roca del Vallès 
—un municipi del Vallès Oriental que 
compta amb 10.000 habitants— entre 
1999 i 2005. Els darrers anys, al si del PSC 
el seu treball ha sigut discret, però ben 
eficaç. Sempre present en les converses 
amb els partits independentistes catalans 
per mirar d’atenuar el conflicte, Illa va ser 
qui va negociar amb David Bonvehí, líder 
del PDeCAT, el pacte entre els post-con-
vergents i els socialistes a la Diputació de 
Barcelona. Una entesa que va deteriorar, 
encara més, les relacions entre Esquer-

ra Republicana i Junts per Catalunya, 
els partits que integren el Govern cata-
là. Però Illa va ser, a més, la persona que 
va impedir que els socialistes donaren 
suport a Dolors Sabater com a alcaldes-
sa de Badalona aquest 2020 després de 
l’afer d’Àlex Pastor.

Illa, secretari d’organització del PSC, 
és més un contrapès que no un aliat per 
a Iceta. Si Miquel Iceta no haguera es-
tat al capdavant del PSC durant els anys 
més convulsos de la política catalana, 
la diferència amb Illa seria encara més 
evident. Iceta és recordat per molts com 
una de les cares de l’aplicació del 155, 
però Illa és un d’aquells actors que di-
fumina la línia ideològica i de funcio-
nament orgànic que separa el PSC del 
PSOE. Una línia que els socialistes ca-
talans sempre han volgut subratllar per 
justificar la seua independència de Ma-
drid. Tot i que després va haver de rec-
tificar, Iceta va arribar a donar suport a 
principis com ara el del “dret a decidir” 
—i va plantejar la via canadenca el 2016, 
sense arribar a fer-lo formalment al con-
grés de 2016—, cosa que Illa no ha mi-
rat mai amb simpatia. La permanència 
de tots dos a la cúpula del PSC obeeix a 
criteris d’equilibris interns i no a la cre-
ació d’un equip unitari i granític. Fins fa 
ben poc, a més, Iceta s’autoproclamava 

PSC
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“millor candidat” que Illa, tal com deia a 
TV3. I fins al dia anterior de l’anunci de 
canvi de candidat, Illa encara defensa-
va Iceta com a presidenciable. Ara, sem-
bla que el líder del PSC s’ha sacrificat 
pel seu partit. El PSC necessitaria alguna 
empenta més que els vots que procedi-
ran dels antics electors de Ciutadans. I 
Illa podria ser l’element clau. Si més no, 
això pensen al partit.

El ministre de Sanitat va accedir al 
càrrec al gener del 2020. Cobria la quo-
ta del PSC al si de l’executiu espanyol, 
tal com ha passat històricament amb 
cada govern encapçalat pel PSOE. Ernest 
Lluch, José Montilla, Joan Clos, Carme 
Chacón o el mateix Illa en són mostra 
d’aquesta tradició. El que ningú no es-
perava quan Illa va ser nomenat és que 
afrontaria la situació tràgica de la CO-
VID-19 i guanyaria tal dimensió. La pan-
dèmia ha generat crítiques, però sobre-
tot ha donat visibilitat al nou candidat 
del PSC. I arguments per justificar que el 
PSC està preparat per protagonitzar un 
canvi polític a còpia, també, de canviar 
el mateix partit.

Iceta, corredor de fons
Quan Miquel Iceta va accedir a la secre-
taria primera del PSC, el partit estava 
del tot desfet. Era juliol del 2014 i el pro-
cés independentista ja marcava l’agen-
da. El 2012, Esquerra Republicana, ja 
amb Oriol Junqueras al capdavant, ha-
via superat per un escó —tot i que no en 
vots— el PSC liderat per Pere Navarro. 
Els socialistes no només patien la inde-
cisió a l’hora d’encarar el conflicte ca-
talà —del dret a decidir es va passar a 
la defensa del federalisme, una apos-
ta sempre pregonada però mai aplica-
da—, sinó que, a més, encara eren víc-
times de la ressaca de la crisi financera, 
que va esclatar amb José Luis Rodríguez 
Zapatero a la presidència del Govern 
espanyol. Per acabar-ho d’adobar, i tor-
nant a Catalunya, les baralles internes 
dels governs tripartits (2004-2010) sem-
pre van condicionar l’estabilitat política 
mínima en els anys previs al procés. Les 
eleccions europees de 2014 confirma-
ven aquesta davallada: el PSOE passa-
va de 23 escons a 14. Dos mesos després 
d’aquells comicis, Iceta era elegit líder 
del PSC. La primera operació va ser la 
de nombrar Àngel Ros, llavors paer de 
Lleida, com a president del partit. Ros 
havia estat, a inicis d’aquell any, un dels 

que havien trencat la disciplina de vot 
amb el PSC a l’hora de demanar al Go-
vern espanyol un referèndum sobiranis-
ta a Catalunya. Més tard, Ros renuncia-
ria a aquesta postura, però aquesta ja és 
una altra història.

Amb Miquel Iceta al capdavant, el 
PSC no va superar mai les expectatives 
electorals, almenys si es compara amb 
períodes anteriors. De ser hegemònics 
a la política catalana, els socialistes van 
ser víctimes d’un context que no van sa-
ber gestionar des de l’inici. El 2015, Ciu-
tadans, en clara situació emergent, su-
perava el PSC per nou diputats. Dos anys 
més tard, en les eleccions convocades 
per Mariano Rajoy després de l’aplica-
ció del 155, els socialistes només van ser 
capaços de sumar un diputat més grà-
cies a l’aliança amb Units per Avançar. 
Ciutadans es consolidava com a líder de 
l’oposició, un paper que podrien recu-
perar els socialistes després de la desfeta 
electoral del partit taronja a nivell esta-
tal. Però al PSOE i al PSC volen apuntar 
molt més lluny.

No es pot dir, malgrat tot, que el PSC 
d’Iceta no haja sabut traure rèdit d’al-
guns dels seus discrets resultats electo-
rals. A més de la presidència de la Dipu-
tació de Barcelona gràcies a les gestions 
esmentades de Salvador Illa, el PSC es 
va incorporar al Govern d’Ada Colau des 
del 2019, on han sabut augmentar la pre-
sència a través de Jaume Collboni.

Ara, Iceta podria ser nomenat minis-
tre de Política Territorial. La projecció 
pública ja la té, perquè la política cata-
lana n’ha donat els darrers anys con-
vulsos. A més, el seu posicionament fa-
vorable a Pedro Sánchez quan el líder 
del PSOE passava els pitjors moments 
a dins del seu partit, el van fer desta-
car com un polític amb veu pròpia. Els 
camins de Sánchez i d’Iceta podrien 
retrobar-se en una situació complexa i 
gestada des de Madrid. Els resultats del 
14 de febrer donaran o llevaran la raó 
als qui han dissenyat l’operació de col-
locar Illa com a candidat del PSC a les 
eleccions catalanes. Una clara operació 
d’estat. •
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POLÍTICA ESPANYOLA

El primer any del Govern de coalició PSOE - Unides Podem ha estat 
inevitablement marcat pels efectes de la pandèmia. Amb tot, mentre la 

COVID-19 no ha impedit la tramitació exprés d’algunes lleis referencials, la 
carpeta catalana ha quedat guardada al calaix. Repassem els primers 12 

mesos de cohabitació de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.

Per Víctor Maceda / @VictorMaceda

Un progrés moderat 
(amb Catalunya al calaix)
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El 7 de gener d’ara fa justament 
un any, Pedro Sánchez resultava 
investit president del Govern es-
panyol amb el resultat més ajus-

tat que s’ha produït mai al Congrés en 
una sessió d’aquestes característiques. 
No hi podia fallar res, començant pel sí 
telemàtic del penebista Íñigo Barandia-
ran Benito, l’únic dels 350 parlamentaris 
que aquell dia va prémer el botó a dis-
tància. Després d’una votació envoltada 
per un silenci sepulcral, davant la pos-
sibilitat que algun dels suports previstos 
canviara de signe i capgirara el còmput 
final, el marcador no va reflectir sorpre-
ses: 167 vots a favor, 165 en contra i 18 
abstencions. 

Ni la conformació d’un executiu de 
coalició —el primer de la represa demo-
cràtica espanyola— no va impedir que 
tothom visquera aquell ple amb l’ai al 
cor. El PSOE i Unides Podem, les dues 
forces que estaven a punt de prendre les 
regnes del Govern, amb prou feines su-
maven 155 dels 350 diputats de l’hemi-
cicle. Els en faltaven 21 i tan sols havien 
estat capaços d’atreure 12 vots afirmatius 
addicionals: els sis del PNB, els tres de 
Més País i Compromís, el de Nova Canà-
ries, el de Terol Existeix i, a última hora 
a espentes i redolons, el del BNG. Aquell 
trencaclosques, i l’abstenció anunciada 
d’ERC i EH Bildu, arrodonia una majoria 
simple molt pelada.  

“Al grup parlamentari socialista i al 
grup d’Unides Podem, vull proposar-los 
moderació i progrés. Amb moderació i 
progrés, demane la confiança majori-
tària d’aquesta cambra per tal que Es-
panya, per fi, dispose d’un Govern”, va 
reclamar Pedro Sánchez des de la trona. 
D’una banda, no podia amagar la seua 
satisfacció per la investidura que estava 
a un pas d’aconseguir després de diver-
sos intents fracassats. De l’altra, però, era 
conscient que acarava el repte colos-
sal de liderar el primer Govern espanyol 
bicolor i de fer-ho amb una minoria exi-
gua. Governaria amb Pablo Iglesias, bas-
tant més escorat a l’esquerra que no ell, 
i l’esperança de vida del gabinet vindria 
determinada pel grau de col·laboració 
que estigueren disposats a oferir, al llarg 
de la legislatura, els dos grups bascos i 
un dels tres dels catalans. Junts per Cata-
lunya i la CUP van restar-ne al marge des 
del minut zero.

Per això mateix Sánchez clamava pel 
progrés i la moderació. Per una mena 
de progrés moderat que no espanta-
ra excessivament els partits de la dreta 
i els seus ressorts socials i econòmics. 
Una equació complicada tenint en 
compte que, a més, l’abstenció tàctica 
d’Esquerra Republicana anava lligada a 
la creació d’una mesa de diàleg —inte-
grada pels governs espanyol i català— 
que explorara eixides a l’atzucac polític 

originat a Catalunya. Els partits catalans 
també confiaven a arrencar millores 
substancials en la situació penitenciària 
dels independentistes empresonats pel 
referèndum sobiranista de l’1 d’octubre 
de 2017.

El ben cert és que, sense que s’hagen 
produït grans avenços en la situació ca-
talana, el Govern de Sánchez i Iglesias ha 
enfortit la seua posició parlamentària. 
Va engegar a rodar amb 167 vots a favor, 
un suport esquifit i tremolós, però ha 
culminat els primers 12 mesos de vida 
amb 188 vots a favor dels seus pressu-
postos, la llei més important que es tra-
mita cada any. La que dota d’estabilitat 
l’executiu de torn.

Així, les abstencions d’Esquerra Re-
publicana i EH Bildu s’han convertit en 
vots favorables i quatre dels vuit dipu-
tats de Junts per Catalunya —els que es-
tan adscrits al PdeCAT— s’han incorpo-
rat a la senda de l’acord. D’altra banda, 
se n’ha despenjat el BNG, disconforme 
amb la inversió destinada a Galícia, però 
el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) 
hi ha donat el seu vist-i-plau, cosa que 
no va fer a la investidura.

Pel camí va fracassar l’intent dels so-
cialistes d’involucrar Ciutadans a l’en-
tesa pressupostària. Encara que la pre-
disposició d’Inés Arrimadas era òbvia, 
Iglesias va saber jugar les seues cartes i 
va decantar la negociació per l’esquerra. 
No volia, de cap de les maneres, efectu-
ar cessions a la formació taronja. Unes 
altres formacions cabdals per assolir la 
majoria necessària, com ara Més País o 
Compromís, també van emetre senyals 
inequívocs en aquesta direcció.

Vacuna contra els dubtes
Com és lògic, la pandèmia de la CO-
VID-19 ha reorientat la legislatura. La 
crisi sanitària i la crisi econòmica que 
hi va aparellada han bandejat unes al-
tres preocupacions de l’agenda política. 
Tanmateix, la magnitud del repte a què 
s’enfrontava el Govern de coalició, amb 
molts milers de morts acumulats, ha be-
neficiat la confecció de majories més sò-
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Pedro Sánchez, fotografiat després de la seua 
investidura com a president del Govern espanyol, 
el 7 de gener de 2020.



lides. Unes majories que, un any enrere, 
semblaven gairebé impossibles.

Hi ha, per tant, un abans i un des-
prés del mes de març, quan l’epidèmia 
de coronavirus va mutar en pandèmia 
i va obligar a decretar un estat d’alar-
ma que es prolongaria tres mesos i una 
setmana. Durant la segona quinzena de 
març i durant tot l’abril, desenes de mili-
ons de ciutadans van quedar confinats a 
les seues llars. Un fet inèdit, a l’altura de 
l’emergència sanitària decretada. 

A nivell polític, però, la COVID-19 ha 
estat la vacuna que ha esvaït els dubtes 
de les formacions que brinden suport 
extern al Govern. Tot i que algunes es 
van negar a aprovar les darreres pròrro-
gues de l’estat d’alarma —Cs va reve-
lar-se llavors un aliat fonamental per a 
Sánchez i Iglesias—, es va estendre la 
convicció que era necessari tirar enda-
vant uns comptes públics que afavoriren 
l’anomenada “reconstrucció”. El Govern 
mantenia vius els que havia validat el 
Congrés la setmana abans que una mo-
ció de censura descavalcara Mariano Ra-
joy. La pandèmia, així doncs, ha servit 
per soterrar d’una vegada els pressupos-
tos elaborats pel ministre Cristóbal Mon-
toro a començaments de 2018. Mante-
nir-los en vigor tres anys després i en un 
context radicalment diferent era anacrò-
nic i contraproduent.

La gestió de l’alarma sanitària sobre-
vinguda ha atorgat un protagonisme in-
esperat a dos alts càrrecs governamen-
tals que no tenien reservat un paper 
tan preponderant. El ministre Salvador 
Illa, que hi va entrar en representació 
del PSC, va assumir la cartera de Sanitat 
sense imaginar, ni en el pitjor dels seus 
malsons, el drama humanitari que guai-
tava a la cantonada. De fet, Sánchez i Illa 
han esdevingut els dos grans coman-
dants de la crisi conjuntament amb la 
participació activa del director del Cen-
tre de Coordinació d’Alertes i Emergèn-
cies Sanitàries, l’aragonès Fernando Si-
món. Tots tres han deixat en un segon 
plànol, amb comptades excepcions, els 
altres components del gabinet.

La contundència de les mesures 
adoptades per tal de contenir la maligni-
tat de la COVID-19 no ha evitat el qües-
tionament de la resposta duta a terme 
per les autoritats espanyoles, sobretot 
a la fase inicial. Mentre al nord d’Itàlia 
es disparaven les xifres d’infectats, Si-
món insistia a dir que, a l’Estat espanyol, 

la incidència del virus seria minsa. Les 
manifestacions multitudinàries del 8 de 
març, en commemoració del Dia de la 
Dona Treballadora, van provocar una 
cascada de crítiques per part de l’opo-
sició, que en algun cas va tractar de ju-
dicialitzar —sense èxit— la celebració 
d’aquelles marxes.

I és que, efectivament, l’impacte de 
la pandèmia ha estat duríssim. A tocar 
dels 50.000 morts, segons les dades del 
Ministeri de Sanitat. Més de 70.000, si 
fem cas a les dades de l’Institut Nacio-
nal d’Estadística (INE). A la Unió Euro-
pea, tan sols Bèlgica presenta unes da-
des proporcionalment pitjors. Bèlgica, 
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l’Estat espanyol i Itàlia n’encapçalen el 
rànquing.

La pandèmia, no obstant, ha permès 
el lluïment d’alguns altres noms del Go-
vern espanyol. Sobretot de la minis-
tra de Treball, la gallega Yolanda Díaz, 
d’Esquerra Unida, que ha teixit acords 
molt valuosos amb els agents socials 
per tal de facilitar la concessió d’expedi-
ents de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO), una figura que ha salvat molts 
llocs de treball gràcies a la cobertura 
econòmica proporcionada per l’execu-
tiu. Una altra gallega, la vicepresiden-
ta econòmica, Nadia Calviño, ha exer-
cit una tasca igualment providencial a 
l’hora d’encabir les reivindicacions es-
panyoles al si de la Unió Europea. Els 
21.300 milions d’euros captats dels fons 
europeus contra la desocupació en són 
bona mostra.

Del global d’ajudes que la UE ha fa-
cilitat als estats membres, pels volts 
de 750.000 milions d’euros, és previst 
que l’Estat espanyol en perceba més de 
140.000, ja siga via préstecs o a través 
d’injeccions directes. Les comunitats 
autònomes s’esforcen ara per obtenir la 
màxima adjudicació de projectes possi-
bles, tots els quals s’han d’emmarcar en 
els criteris establerts per la Unió. La llui-
ta contra el canvi climàtic n’és un dels 
més destacats.

Lleis socials referencials
El vicepresident Iglesias, malgrat tot, 
també ha gaudit del seu moment de glò-
ria. L’aprovació de l’ingrés mínim vital —
patrimonialitzat pel seu departament— 
suposa un salt endavant en matèria de 
drets socials. La proposta, a més, va ser 
validada sense cap vot en contra. Només 
hi va trobar l’abstenció de Vox, que hi 
censurava l’efecte crida que, al seu parer, 
podria comportar-hi.

La gestió d’aquesta ajuda als col·lectius 
més desvalguts es troba encallada i mol-
tes de les famílies que reuneixen els re-
quisits fixats a la llei encara no n’han tin-
gut accés. L’import de les prestacions es 
mou entre els 462 i els 1.015 euros men-
suals i es calcula que se’n veuran afecta-
des 2,3 milions de persones repartides en 
850.000 nuclis familiars. Com en el cas de 
Calviño, la presència del socialista José 
Luis Escrivá al capdavant de la cartera de 
Seguretat Social i Migracions ha significat 
un aval a la norma. El seu bagatge com a 
president de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal (AIReF), ha dotat 
de certeses als grups que hi vacil·laven. 
Sobretot en el cas del PP, que finalment 
va inclinar-se pel vot afirmatiu.

L’altra gran llei que ha ampliat drets 
de ciutadania és la de l’eutanàsia. En 
aquest cas, les objeccions de l’oposi-
ció han sigut més sonores. Ciutadans 
se n’ha posicionat a favor, però els po-
pulars s’hi han plantat, al costat de Vox. 
Quan supere el tràmit del Senat, en el 
primer trimestre de 2021, l’Estat espa-
nyol es convertirà en el sisè país del 
món que regula la mort digna. El recor-
regut exitós d’aquesta llei va iniciar-se 
la legislatura anterior, amb l’asturiana 
María Luisa Carcedo com a ministra de 
Sanitat.

La tercera norma que ha reeixit en 
aquest primer any de Govern en comú 
és l’educativa, patrocinada per la soci-
alista basca Isabel Celaá. L’anomenada 
Llei orgànica de modificació de la LOE 
(LOMLOE) prioritza l’educació pública 
en detriment de la concertada, tot ga-
rantint un accés equitatiu als centres en 
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1. Pablo Iglesias pren possessió de la Vicepresidència Segona i la cartera de ministre de 
Drets Socials i Agenda 2030 de mans de Carmen Calvo.
2. L’única reunió de la mesa de diàleg formada pels governs espanyol i català, amb Pedro 
Sánchez i Quim Torra al capdavant dels dos equips.
3. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha liderat el diàleg social que ha permès els ERTO.
4. L’epidemiòleg Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i 
Emergències Sanitàries.
5. Sánchez i Iglesias celebren el fracàs de la moció de censura presentada per Vox.



què l’origen geogràfic i la situació socio-
econòmica de les famílies no coarten la 
possibilitat de matricular els seus fills a 
l’escola més propera que desitgen. D’al-
tra banda, les llengües cooficials passen 
a rebre la denominació de “llengua prò-
pia” als seus respectius territoris, mentre 
que el castellà esdevé la “llengua oficial 
de l’Estat”. Les autonomies ostentaran 
la capacitat de determinar-ne quina en 
serà la vehicular o en quin grau ho serà 
cadascuna d’elles.

Aquestes iniciatives han comptat amb 
la contestació furibunda de Vox, un par-
tit que, esperonat per la gestió contro-
vertida de la pandèmia, va animar-se a 
presentar una moció de censura. Es trac-
tava, en realitat, d’un intent d’aparèixer 
davant l’opinió pública com la veritable 
oposició al Govern de coalició en la seua 
cursa per superar el PP. En canvi, el grup 
d’extrema dreta no sols va quedar-se en 
solitari votant a favor de la moció, sinó 
que va rebre un correctiu sever de part 
del portaveu popular, Pablo Casado, que 
va aprofitar l’avinentesa per marcar-hi 
distàncies i centrar el seu discurs. A mes, 
si algú podia entendre-la com una mo-
ció de confiança a l’executiu, la censura 
avortada va confirmar que la majoria de 
la investidura es mantenia ben robusta.

Massa assignatures pendents…
Encara que Sánchez i Iglesias s’han 
apuntat alguns èxits considerables, tam-
bé s’han fet evidents les diferències im-
portants que guarden en segons quins 
temes. El més visible de tots, la fiscalitza-
ció de la monarquia.

Perquè, en efecte, durant aquest 
temps s’han conegut els comportaments 
impropis del rei emèrit, Joan Carles I, 
en ús del seu càrrec. Els comptes a l’es-

tranger, els diners negres, les comissi-
ons rebudes sota el seu regnat, la regu-
larització fiscal per esquivar un eventual 
judici… Un reguitzell de despropòsits 
que, no obstant, han topat amb l’opa-
citat decidida del PSOE. Els socialistes 
s’han negat a investigar, de bracet de PP, 
Vox i Ciutadans, les activitats de Joan 
Carles després de l’abdicació. Tanma-
teix, Unides Podem no oculta les seues 
preferències republicanes, que expressa 
desacomplexadament, tot posant en una 
situació incòmoda els socialistes.     

Al marge d’això, resten moltes altres 
assignatures pendents, com ara la re-
novació del Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ), l’òrgan de govern dels 
jutges, que el PP manté paralitzada per 
la manca d’acord amb el PSOE. Els so-
cialistes i Unides Podem han amenaçat 
amb una reforma legislativa que els dei-
xaria el camp expedit per fer-hi els no-
menaments que pertoquen, però la Unió 
Europea hi ha enviat senyals d’alerta. 
Les converses discretes entre socialistes 
i populars es mantenen vives a la recer-
ca d’un acord que permeta la renovació 
d’aquest òrgan.

Continuen en vigor, igualment, l’ano-
menada llei mordassa i la reforma labo-
ral aprovada a l’etapa del PP, dues inici-
atives que Unides Podem va prometre 
derogar així que arribara al poder. En 
el segon cas, el PSOE insisteix a retirar, 
exclusivament, els punts que considera 

“més nocius” per als treballadors. En la 
mateixa línia, els socialistes es neguen a 
incrementar el salari mínim interprofes-
sional, tal com demana Unides Podem, 
al·legant que les circumstàncies econò-
miques no ho recomanen i recordant 
que ja s’ha apujat un 29% els dos últims 
anys. De nou, la funció de Calviño com 
a moderadora dels anhels d’Unides Po-
dem ha estat clau.

A més, tampoc no s’ha avançat gens 
ni mica en la reforma del sistema de fi-
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1. La ministra Isabel Celaá ha aconseguit 
treure endavant la nova llei educativa.  

2. Els membres de la Comissió de Justícia 
feliciten l’exministra María Luisa Carcedo 

en aprovar-se el dictamen sobre la Llei 
de l’eutanàsia.  3. Sánchez aplaudeix la 

intervenció d’Iglesias al ple del Congrés en 
què van aprovar-se els pressupostos de 2021.
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LA PANDÈMIA S’HA 
ERIGIT EN L’EXCUSA 
PER CONGELAR EL 
DEBAT CATALÀ



nançament autonòmic, caducat des de 
2014. Sánchez va assegurar a Compro-
mís —la valenciana és, de lluny, l’au-
tonomia més damnificada pel sistema 
vigent— que durant l’any 2020 posaria 
damunt la taula un esbós del nou model, 
però la pandèmia ha esdevingut l’excusa 
perfecta per continuar ajornant sine die 
aquest debat. Un tema delicat que no es 
resol i que als valencians els costa més 
de 1.300 milions d’euros anuals; quasi 
17.000 als catalans —segons les últimes 

dades de la Generalitat—; i més de 1.500 
als balears.

…I Catalunya, al calaix
La pandèmia també s’ha erigit en l’excu-
sa idònia per congelar el debat català. Ni 
assumpció d’un referèndum d’autode-
terminació ni amnistia dels presos inde-
pendentistes. Sánchez no ha progressat 
en cap d’ambdues vies, afavorit pel con-
text sanitari i judicial.

No debades, Quim Torra, el qual era 
president de la Generalitat i va presidir 
la delegació del Govern català a l’úni-
ca reunió de la mesa de diàleg Estat-Ge-
neralitat, ja no ocupa aquesta respon-
sabilitat. Va ser inhabilitat pel Tribunal 
Suprem després que la Fiscalia, a ins-
tàncies de la Junta Electoral, iniciara un 
procediment judicial en contra seu per 
desobediència en no haver retirat, en 
plena campanya, una pancarta de su-
port als independentistes catalans que 
es troben a la presó. Amb un Govern ca-
talà escapçat i una convocatòria electo-
ral a la cantonada, la segona reunió de 
la mesa no va arribar a materialitzar-se. 
Se n’havien programat amb periodicitat 
mensual.

Els missatges que envia el Govern en 
relació amb els presos també són contra-
dictoris. Ara fa dues setmanes, el minis-
tre de Foment i secretari d’Organització 
del PSOE, José Luis Ábalos, no descar-
tava la concessió de l’indult. “El Govern 

[espanyol] té l’obligació legal de tramitar 
els indults i l’obligació moral d’alleugerir 
tensions”, expressava en una entrevista a 
l’agència Europa Press. Quan se li dema-
nava per la possible participació d’inde-
pendentistes condemnats als actes elec-
torals de la campanya del 14 de febrer, 
Ábalos indicava que la decisió correspon 
als tribunals, però assenyalava que “to-
tes les veus han de ser escoltades”.  

El Suprem marca de prop, de fa 
temps, tots i cadascun dels moviments 
del Govern en aquesta matèria. Els ma-
gistrats de l’alt tribunal ja han transmès 
a l’Executiu que no podran decantar-se 
per un indult total, sinó només parcial. 
Els integrants de la Sala ja han fet saber 
que no estan disposats a concedir-lo, 
perquè, segons ells, no hi ha raons que 
així ho justifiquen. La manca de pene-
diment —expressada durant la vista— 
en seria el principal entrebanc. Com en 
tots els procediments d’indult, el Govern 
sol·licita un informe al Suprem, que es 
posiciona en un sentit o en un altre. Juan 
Carlos Campo, ministre de Justícia, va 
remetre aquesta petició el setembre pas-
sat. El termini de resolució d’una sol·lici-
tud d’aquestes característiques no acos-
tuma a baixar dels sis o set mesos.

Caldrà veure les passes que segueix 
aquest procés en les pròximes setmanes, 
amb les urnes catalanes al rerefons. La 
predisposició d’Unides Podem i d’una 
part important del PSOE en favor dels 
indults podria accelerar-ne els tràmits, 
tot i que això entrara en col·lisió frontal 
amb l’opinió mantinguda per l’alt tribu-
nal.

I, com és natural, el Parlament cata-
là resultant de les eleccions definirà, de 
ben segur, l’estratègia que seguirà Sán-
chez a Catalunya. Els socialistes creuen 
els dits perquè Laura Borràs (Junts per 
Catalunya) no esdevinga la nova presi-
denta alhora que neguen qualsevol op-
ció de pactar amb Esquerra Republicana 
si la formació de Pere Aragonès i Ori-
ol Junqueras no abandona, ni que siga 
transitòriament, el full de ruta indepen-
dentista.

Siga com siga, la carpeta catalana ei-
xirà del calaix on el president espanyol 
va afanyar-se a guardar-la així que la 
pandèmia va començar a ocupar les por-
tades dels diaris. En aquest tema, com 
en general, Sánchez vol imprimir-hi mo-
deració. Progrés i moderació, precisa-
ment allò que ja havia anunciat. •
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Una conjunció astral. Alguns dels qui 
van promoure el domini .cat quan el 
món d’internet era encara descone-
gut vinculen el naixement del domini 

a un fenomen d’aquest tipus. Perquè, certament, 
tirar avant el .cat no era senzill en un context 
que, tot i no ser tan advers com ho seria ara —
la tensió política dels últims anys ho hauria fet 
molt difícil—, també presentava moltes i moltes 
dificultats.

El primer obstacle, de fet, era el desconeixe-
ment generalitzat sobre què significa internet i, 
sobretot, què podia arribar a significar. Una mi-
noria molt activa d’internautes catalans es van 
interessar en el posicionament del català a la xar-
xa. Tal com relata Saül Gordillo, actual director 
de Catalunya Ràdio i també secretari de la Fun-
dació .cat —i membre del patronat de la Funda-
ció en representació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals—, hi havia un trident de-

Passat, present i futur 
del domini .cat

Durant aquest 2020 que tot just ara ha finalitzat, la  
Fundació .cat ha celebrat el seu quinzè aniversari. Els èxits del 
domini, del tot indiscutibles, són l’èxit també d’una fundació 

que haurà de continuar trobant la manera per fer evolucionar el 
català a Internet i a les plataformes digitals. I és que si abans tot 

es limitava, pràcticament, als dominis, ara les aplicacions, les 
plataformes, les xarxes i altres nous actors hi tenen  

un paper fonamental. Què se’n farà, del .cat?  
En parlem amb alguns dels seus impulsors.

Per Manuel Lillo / @lillousechi

EN PORTADA
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EN PORTADA

cisiu format per l’advocat Amadeu Abril, expert 
en drets digitals; Manel Sanromà, que presidia el 
Capítol Català de la Internet Society (ISOC-CAT), 
i el polític Jordi Alvinyà, llavors director general 
de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat de 
Catalunya, “l’home de les noves tecnologies del 
Govern de Convergència i Unió, que llavors pre-
cisament buscava la fórmula per a millorar la po-
sició del català i de Catalunya a internet”. Així el 
va descriure Gordillo al llibre Nació.cat, publicat 
el 2007 pel segell Mina, del Grup 62, en què tam-
bé puntualitza que al darrere del projecte es van 
implicar plenament l’Institut d’Estudis Catalans, 
llavors presidit pel matemàtic Manuel Castellet, 
i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió —
precedent de l’actual CCMA—, aleshores encap-
çalada per Miquel Puig, l’actual regidor d’ERC a 
Barcelona.

Encara era l’any 2001, però no va ser fins al 
2004-2005 que tot es va poder materialitzar. I no 
estava gens clar l’èxit de l’operació. En paraules 
de Saül Gordillo, que ha atès aquest setmanari, 
“l’èxit de l’obtenció del domini .cat a la prime-
ra de canvi, quan va entrar la candidatura a la 
ICANN per primera vegada, no ho imaginaven ni 
els més optimistes”. La Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers, creada el 1998, 
s’encarrega de preservar l’estabilitat d’internet i 
de regular els noms dels dominis. Amb seu a Ca-
lifòrnia, l’esmentat Amadeu Abril va accedir al 
consell d’administració d’aquesta entitat a la tar-
dor del 1999.

“Abans que res vam explorar el domini terri-
torial .ct, però era inviable”, recorda l’advocat en 
declaracions a EL TEMPS, el qual recorda que els 
dominis de dues lletres estaven reservats exclu-
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sivament per als estats, amb algunes ex-
cepcions molt puntuals en les quals no 
encaixava Catalunya. S’havia de trobar, 
per tant, una altra via, i és llavors quan 
es funda la ICANN. “Jo sabia de què 
anava tot això”, explica Abril, “però calia 
esperar el moment en què hi pogués ha-
ver candidatures de .cat i, mentrestant, 
sumar tots el suports possibles”. Una tas-
ca que, segons l’advocat, no era senzilla, 
atès que “el nostre és un país molt me-
diterrani, i si la gent no et coneix és difí-
cil que et facin cas”. Per això, Abril, amb 
el periodista Vicent Partal, que ja havia 
fundat Vilaweb i que es va implicar en 
l’operació del .cat des del minut zero, es 
van dedicar a promoure la recollida de 
signatures. Se’n van sumar 68.000, grà-
cies també a la tasca de Jordi Alvinyà, el 
qual va fer de fil conductor entre la Ge-
neralitat i les entitats. La candidatura va 
costar 150.000 euros.

“L’associació per la promoció del 
.cat es va crear el 2001, però fins al 2004 
no es va crear el domini. Calia un pro-
cés molt llarg i vam esperar fins al 2004, 
quan s’atorgaven dominis específics per 
a comunitats. Era el nostre moment i si 
ho fèiem tot correctament, ens ho apro-
varien. Els dominis llavors eren estatals 
o lligats a l’activitat econòmica —.mobi, 
.travel, .jobs, etc.—, i si no n’hi havia cap 
per llengua, per què no n’hi podia ha-
ver?”. Segons Abril, “calia una candida-
tura impecable, una proposta que no 
pogués rebre un no. Trigaríem, però ho 
acceptarien”. L’advocat rememora que 
es va implicar en la part tècnica de la 
candidatura, redactada en vora vuitan-
ta pàgines, i que s’hi van sumar també 
una vuitantena d’entitats, des d’El Tem-
pir d’Elx fins a Òmnium Cultural de l’Al-
guer, passant per l’Associació d’Escrip-
tors en Llengua Catalana, associacions, 
federacions i totes les entitats lligades a 
la cultura.

Des de la ICANN no es podia rebut-
jar la proposta, però els nord-americans 
exhibien tota mena de desconfiances. 
Des de l’entitat que governa internet es-
taven inquiets davant la possibilitat que 
allò del .cat fora un domini dedicat als 
gats —cat és gat en anglès. “Una de les 
persones més importants i amb més pa-
per en el desenvolupament del correu 
ekectrònic va escriure a la ICANN dient 
que no podien aprovar el domini perquè 
ningú no es podia creure que allò fos un 
domini lingüístic: havia de ser per als 

gats. Estava segur que fèiem trampa”, re-
corda Abril entre rialles. Alhora, alguns 
també temien que, “després del .cat, 
s’obrira la porta a dominis sensibles com 
ara el .islam. Imagina’t el que els passa-
va pel cap!”, exclama Abril, qui justifi-
ca que “aquelles persones, estrictament 
monolingües en anglès, senzillament no 
entenien la proposta, els era inversem-
blant i davant allò desconegut sorgia la 
por. Va ser un gran xoc cultural”.

Hi havia, però, altres obstacles que no 
procedien de la llunyania. Segons expli-
cava Saül Gordillo al llibre Nació.cat, es 
van produir “fortes pressions del Govern 
en funcions de José María Aznar”. En el 
context del canvi d’executiu que hi va 
haver el 2004, quan José Luis Rodríguez 
Zapatero va guanyar contra pronòstic les 
eleccions tres dies després dels atemp-
tats tràgics de l’11 de març a Madrid, “la 
ICANN va avisar Amadeu Abril que el 
Govern espanyol sortint havia expressat 
el seu rebuig a la candidatura catalana”. 
Precisament, la candidatura s’havia pre-
sentat el 16 de març d’aquell any. “Sem-
bla que el Govern del PP va enviar un 
emissari a Washington perquè intentés 
influir en els departaments d’Estat i de 
Comerç dels Estats Units per bloquejar 
el .cat.”, escrivia Gordillo, el qual posava 
de manifest “les males arts de l’admi-
nistració espanyola”. Primer, “perquè la 
porta a què hauria d’haver trucat l’exe-
cutiu espanyol no era la del govern dels 
Estats Units”. I segon, “per la imatge agò-
nica que mostrava, perquè Aznar era 
president en funcions quan estava ma-
quinant contra el .cat”. Una hostilitat que 
no cessaria per part del Partit Popular, 
atès que poc després el Govern valencià, 
presidit per Francisco Camps, tancaria 
els repetidors de TV3 al País Valencià 
en una nova maniobra contra l’expansió 
del català.

El nou Govern espanyol, presidit per 
Zapatero, va decidir no ficar-se pel mig, 
però encara quedava feina per fer. “Un 
cop la ICANN ho va aprovar tot, l’entitat 
va demanar una carta de suport als go-
verns dels territoris en què el català era 
llengua oficial. Els vam dir que el suport 
era complicat, atès que els governs no 
donen suport a iniciatives privades”, re-
lata Amadeu Abril. “El que calia, en tot 
cas, era confirmar que no hi havia objec-
cions a la creació del .cat” per part dels 
executius, “i és en aquest sentit que els 
governs d’Andorra i d’Espanya van rebre 

Geolocalització del 
domini .cat

Font: Observatori.cat

Evolució del nombre de dominis .cat als Països 
Catalans, en percentatge.
Dades extretes el 31 d’octubre de 2020 sobre un 
total de 109.839 dominis.

2018 20202019

Andorra
Catalunya
del Nord
Franja de 
Ponent
Alguer

0,14

0,14

0,02

0,01

0,15

0,16

0,02

0,01

0,17

0,15

0,02

0,01

ALTRES TERRITORIS

2018 20202019

València
Alacant
Castelló

0,7
0,25
0,16

0,69
0,25
0,16

0,74
0,29
0,16

PAÍS VALENCIÀ

0

2 1,11 1,11 1,19

ILLES BALEARS

2018 20202019
0

3,5

2
3,04

2,63 2,83

2018 20202019

Barcelona
Girona
Tarragona
Lleida

62,22
11,3
6,08
4,22

62,58
11,62

6,2
4,28

60,3
11,86

6,38
4,57

CATALUNYA

0

100

83,82 84,67 83,11

2018

87,84

12,16

2020

87,66

12,34

2019

88,93

11,07

fora dels 
PPCC

als PPCC

→



EL TEMPS • 5 gener 202124

EN PORTADA

una carta per confirmar-ho”. Amadeu Abril, fins i 
tot, va rebre la trucada “d’una persona de l’ofici-
na del primer ministre francès comentant que els 
havien dit que hi havia aquestes cartes adreçades 
a Espanya i Andorra. Em va preguntar si ells tam-
bé la rebrien. I jo vaig dir: ‘home, que jo sàpiga el 
català no és oficial al Rosselló, però tan promp-
te el feu oficial us enviaran la carta’. Ell em va dir 
que ho deixéssim córrer. Però jo ho havia d’in-
tentar”. Alhora, Abril també detalla “la immen-
sa sort” que no enviaren aquella carta a Itàlia, on 
“hi ha una legislació que dona l’estatut d’oficiali-
tat del català a l’Alguer. Això no ho van veure. I va 
ser una sort, no perquè el govern hi estigués a fa-
vor o en contra, sinó perquè jo, que he viscut tres 
anys a Itàlia, sé que aconseguir una carta signada 
pel Govern italià és impossible”.

Al Govern espanyol, la carta la va signar qui 
llavors era ministre d’Indústria, el futur presi-
dent català José Montilla, “al qual se li va expli-
car tot i ell va signar demanant que no en par-
léssim gaire més”, rememora Salvador Alegret, 
vicepresident de la Fundació .cat i representant 
de l’IEC a la Fundació. Segons Saül Gordillo, 

Montilla “va ajudar a evitar que el Govern espa-
nyol en posés més impediments. De fet, el pa-
per dels socialistes catalans va ser determinant, 
mentre que el Govern Aznar va intentar impe-
dir l’aprovació del domini fins a l’últim moment, 
cosa que demostra que no és el mateix tenir un 
Govern d’un color que d’un altre”. Les tres per-
sones consultades coincideixen a dir que, en un 
context de “procés” com l’actual, tot això hauria 
sigut molt més complicat. I que si el domini va 
ser aprovat va ser, de fet, gràcies a haver apartat 
els polítics d’aquell treball impulsat per la soci-
etat civil.

Així va nàixer el primer domini lingüístic a in-
ternet. Efectivament, va ser fruit d’una conjunció 
astral, tal com assegura Amadeu Abril.

Una mirada a l’avenir
L’èxit del domini .cat, però, no és fruit de les con-
juncions astrals. El domini s’ha mantingut sense 
problemes amb els seus propis recursos. Tant és 
així que, segons l’Observatori.cat, es manté “en 
primera posició entre els dominis de nivell genè-
ric pel que fa a la quantitat de resultats que ofe-

El domini .cat al món

Font: Observatori.cat

Evolució del percentatge de dominis .cat.
Dades extretes el 31 d’octubre de 2020 sobre un total de 109.839 dominis.
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reixen els cercadors respecte a aquell domini”. El 
2020 ha superat les 111.000 contractacions, cosa 
que suposa una pujada en un context en què els 
dominis no tenen el mateix pes que abans sí que 
tenien en el món d’internet —fins i tot, la ten-
dència és de reculada. Amb tot, .cat s’ha interna-
cionalitzat fins al punt de tenir presència en més 
d’un centenar d’estats, mentre que als Països Ca-
talans el domini descendeix lleugerament. [Ve-
geu gràfics i mapes.]

Abans tot es concentrava a internet, però les 
aplicacions i les xarxes socials han pres protago-
nisme. “Avui pots tenir un correu electrònic, es-
tar en xarxes socials i fer activitat a través d’apps 
sense necessitat de tenir un domini propi”, indi-
ca Saül Gordillo. “Els dominis perden presència, 
però el .cat creix. No tan ràpidament com abans, 
però creix”. Per què? “La feina de la Fundació .cat 
es basa en la proximitat a la seva comunitat, la 
catalanoparlant. La seva experiència és seriosa, 
està marcada per la bona gestió. Ara, amb aquest 
prestigi i mantenint la fidelitat als principis fun-
dacionals —vincle amb la llengua i cultura dels 
Països Catalans—, cal entrar més al petit comerç, 
a les institucions que encara no hi són i a la gent 
que, a títol individual, pot trobar utilitat en el .cat 
i prioritzar aquest domini”, indica Saül Gordillo, 
que assegura que sempre s’ha treballat per deslli-
gar el .cat de les motivacions polítiques i per re-
flectir-ho així a ulls de la societat.

Aquesta desvinculació s’ha aconseguit, però 
la ciutadania no sempre ho ha percebut així. “So-
bretot al País Valencià, i també a les Illes, enca-
ra combatem la idea generalitzada que som un 
domini del Principat”, reconeix el també direc-
tor de Catalunya Ràdio, que aposta per “generar 
més complicitats” més enllà del Sénia i de l’Albe-
ra. Gordillo assegura que l’èxit de .cat té l’origen, 
sobretot, en l’impuls de la societat civil i en la no 
intervenció política quan es va llançar la candi-
datura. “Això s’ha de reivindicar en un context 
tan delicat com l’actual. Venim d’una lluita social 
i no pas política”.

Amadeu Abril, de fet, considera que la manca 
d’arrelament del .cat al País Valencià és una de 
les febleses del projecte. “No es va entendre que 
s’hi havia d’arribar d’una altra forma. Esperar 
que l’any 2006 una escola valenciana o un ajun-
tament demanessin el domini pel seu compte 
era com exigir un acte heroic. Jo sempre explica-
va que el que calia era proposar a les escoles que 

demanessin el domini al mateix temps, de cop, 
com una reivindicació comuna, i que l’obtingues-
sin gratuïtament. Si ho demanaven una per una, 
toparien amb la gent que sempre té temps per 
molestar. Es va actuar amb una mentalitat molt 
barcelonina”, lamenta Abril. “No és que es fes ma-
lament, sinó que no hi va haver prou iniciatives 
com perquè els territoris en què no és tan normal 
tenir un .cat ho normalitzessin”, matisa l’advocat, 
que destaca que aquesta encara és “l’assignatura 
pendent”.

Però segons l’expert en drets digitals hi ha 
moltes més coses que s’han fet bé. Per exemple, 
haver integrat tots els sectors econòmics, soci-
als i culturals en el domini. “Es deia que era im-
portant que el sector empresarial no dedicat a 
la cultura també havia d’utilitzar el .cat. En això 
ens vam esforçar molt, i hi va haver una gran 
campanya que va fer que grans companyies com 
ara Google, Telefónica o Microsoft demanessin 
de seguida el domini. Nosaltres vam agafar això 
com a bandera: si Google tenia el .cat, que és 
una empresa que no té res a veure amb cap cau-
sa catalana, això ajudava a fer créixer el domini 
amb rapidesa. El sector comercial sempre és més 
poruc amb aquestes coses, però va superar el te-
mor a complicar-se la vida amb el .cat. Així, es va 
aconseguir allò que preteníem: que el .cat no fos 
només per a la Generalitat i les universitats, sinó →

ÈXIT. D’esquerra a dreta Jordi Alvinyà, llavors director general de Radiodifusió i Televisió de 
la Generalitat de Catalunya; el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

Carles Solà; l’advocat Amadeu Abril; Joan Francesc Gras, que va ser president de la Fundació 
.cat; Jordi Bosch, en aquell moment director del CTTI; Marc Pifarré, gerent de l’Associació 

PuntCat i coordinador de la candidatura i de la campanya “Per un domini .cat per la llengua 
i la cultura catalana”; i Oriol Ferran, exsecretari de Telecomunicacions i Societat de la 

Informació de la Generalitat de Catalunya. La imatge és del 15 de setembre de 2005, quan 
s’aprova definitivament la proposta del .cat a Califòrnia.
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per a tothom”. En aquest sentit, Salva-
dor Alegret argumenta que “s’ha de 
jugar amb la multiplicitat de la iden-
titat digital: una empresa pot tenir un 
.es i un .cat al mateix temps, perquè és 
interessant segmentar el mercat. Cai-
xaBank, per exemple, utilitza el .cat i el 
.es. És un exemple a l’hora de gestio-
nar la identitat”.

I de cara al futur? Amadeu Abril 
considera que la Fundació .cat “ha 
d’estar molt atenta a la seva finali-
tat fundacional”, atès que “el .cat no 
es va fer per vendre dominis, sinó per 
demostrar que el català, com a llen-
gua, pot jugar la Champions League”. 
Perquè “el que fa gran una llengua no 
són els diners ni l’Administració, sinó 
el prestigi social. I continuem amb el 
problema que el català no està del tot 
present en molts dels àmbits d’inter-
net, per la qual cosa hem de pensar 
què s’ha de fer perquè hi estigui: en 
plataformes de continguts com ara 
Netflix, en assistents de veu... El català 
ha de ser una llengua normal allà on 
hi hagi activitat social”. Tal com deia 
Carles Salvadó, president de la Funda-
ció .cat, en una entrevista en l’edició 
digital d’aquest setmanari, “si els joves 
tiren cap a YouTube, TikTok o Insta-
gram, hem de fer que utilitzin el català 
i evitar que els influencers no abando-
nin la llengua per aconseguir el màxim 
nombre de seguidors”. Salvadó puntu-
alitzava que tot això “no és nou”, per-
què “aquest problema ja el vam tenir 
fa cinquanta anys quan Joan Manuel 
Serrat cantava en castellà i Lluís Llach 
no s’hi va voler passar mai. És el ma-
teix debat portat al segle XXI”.

Saül Gordillo proposa una intro-
ducció “amable” del català en tots els 
sectors. El director de Catalunya Ràdio 
argumenta que “hem de fer que la ma-
jor presència del català en empreses i 
plataformes globals arribi per la diplo-
màcia i per la interlocució amable, in-
tel·ligent i moderna, i no per la pressió 
activista malentesa. Abans, una reco-
llida de signatures era útil per dema-

nar l’etiquetatge en català, però avui 
pot jugar a la contra”, justifica. “S’ha 
d’entendre que potser en cada mo-
ment toca fer una estratègia diferent, i 
ara no es tracta de ser els ‘catalans an-
tipàtics’ que no deixen de queixar-se, 
sinó que cal generar condicions que 
donin empenta a les empreses perquè 
vegin que aquí tenen oportunitats de 
negoci”. La Fundació .cat, pensa Gor-
dillo, a més de continuar gestionant 
el domini, “tindrà aquesta funció de 
passarel·la els propers anys perquè les 
empreses i els operadors internacio-
nals no es mirin amb rezel l’ús del ca-
talà en les noves plataformes”.

“Els reptes són inacabables”, preveu 
Salvador Alegret, el qual assenyala les 
dificultats que el .cat no compte amb 
un estat al darrere. “Els països amb 
estat propi regalen el domini men-
tre que nosaltres generem els nostres 
propis recursos i, per tant, la capaci-
tat de creixement és més lenta”. Fruit 
d’aquesta situació, el .cat s’ha sobre-
posat a les dificultats per “arribar allà 
on no arriben els departaments de la 
Generalitat”. Així, la Fundació ajuda a 
l’hora d’ensenyar a dirigir un web, as-
sessora autònoms, contribueix a la ins-
tal·lació de botigues en línia... “Mentre 
això no ho acabi fent el departament 
corresponent, mentre no tinguem un 
Estat amb la infraestructura que cor-
respondria, aquest suport l’haurà de 
prestar la Fundació”. Sense un estat 
català al darrere, “es dona la parado-
xa que els holandesos o els suecs, amb 
el mateix nombre de parlants que el 
nostre domini lingüístic, tenen tot un 
munt de serveis amb què nosaltres en-
cara no comptem”.

Tot i les dificultats, si una “conjun-
ció astral” va fer possible l’aprovació 
del domini, ha sigut el treball continu-
at i desinteressat el que ha convertit el 
.cat en la gran referència de la comu-
nitat catalanoparlant. Els reptes que es 
presenten són immensos, però no ne-
cessàriament més complicats del que 
ho han sigut els darrers anys. •

La Fundació .cat compleix 15 
anys. El 2005, la idea de crear 
un domini català era ben clara. 
Però pensaven que allò d’inter-

net podia arribar a adquirir la impor-
tància que ha acabat adquirint?

—Els iniciadors d’aquest projecte van 
sol·licitar la creació d’un domini d’àmbit 
cultural per als territoris de parla cata-
lana. Ells ja tenien claríssima la impor-
tància d’aquesta idea. Es tractava de te-
nir presència cultural i lingüística en el 
món, i que no només nosaltres en fóssim 
conscients, sinó que el món sencer se 
n’adonés que nosaltres existim. Per tant, 
la creació del domini .cat es va fer amb 
una visió de futur i de consolidació del 
català en l’àmbit digital.

—Com va sorgir la idea?
—L’element clau va ser la discreció. 

Totes les discussions dels processos en-
caminats a la creació d’un domini pro-
pi es van fer des de la màxima discreció 
possible. Primer es va pensar en un do-
mini .ct, com si fos el domini d’un estat. 
Això no va ser possible i es va descartar 
de seguida. Llavors es va optar per po-
tenciar el domini cultural: un domini de 
primer nivell d’àmbit cultural, geogràfic 
i lingüístic. Va ser un procés lent, de ne-
gociació i de persistència desenvolupat 
en unes condicions singulars a l’Estat 
espanyol que ho van fer possible. Es va 
obrir una finestra d’oportunitat en què 
això podia succeir. I així va ser. El domini 
.cat es va convertir en un element fona-
mental per a la dinamització de la nostra 
cultura. I per això, actualment, quan a la 
Fundació .cat preveiem quin és el nos-
tre propòsit, ens plantegem accelerar la 
transformació digital en els territoris de 
parla catalana. El nostre àmbit és: llen-
gua, cultura i internet.

—Quina estratègia tenen en aquest 
sentit?

—És una estratègia basada en tres 
punts. Un seria la capacitació digital en 
els territoris de parla catalana: bretxa di-
gital zero. L’anomenem Aula Oberta. Un 
altre, identificat com l’Observatori, seria 
obtenir informació sobre digitalització i 
dades sobre la xarxa per posar-les a dis-
posició de tots els usuaris .cat i dels qui 
dinamitzen el català a la xarxa, de ma-
nera que les activitats que es desenvolu-
pin a cavall d’aquest domini i del català 
siguin més eficients i garanteixin més 
benefici i projecció a les persones i em-
preses que l’utilitzin. El tercer element 
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FRANCESC GIRALT

«La identitat és necessària. 
Si no ens promocionem nosaltres, 

no ho farà ningú»

El director general de la Fundació .cat, Francesc Giralt i Prat (Barcelona, 
1948), que també és professor emèrit d’enginyeria química a la Universitat 
Rovira i Virgili, ens concedeix aquesta entrevista per fer balanç dels 15 anys 

de la Fundació i analitzar els reptes de futur del domini .cat.

Per Manuel Lillo / @lillousechi
Fotografies de Jordi Play / instagram.com/jordiplay



seria la promoció i suport del català di-
gital. Tot allò que a la Fundació .cat po-
dem fer per promocionar el català a les 
xarxes socials, en congressos, en assis-
tència lingüística, perquè Google incor-
pori el català en totes les seves aplica-
cions —cosa que ja queda a prop—, ho 
fem. La fundació no és aliena a aquestes 
qüestions. I pel que fa als àmbits d’actu-
ació, en tenim tres de prioritaris. Un és 
l’educació. Entenem que cal transformar 
el país no només digitalment, sinó a tra-
vés de l’educació. Parlem d’alfabetització 
digital, de digitalització de l’educació en 
totes les fases, tant per a l’alumnat com 
per al professorat. Cal digitalitzar, també, 
el tercer sector. Aquest és un altre dels 
nostres àmbits d’actuació: potenciar els 
serveis a la ciutadania a través d’entitats 
sense ànim de lucre i no governamen-
tals, també a persones amb competèn-
cies diverses. L’últim àmbit d’actuació és 
el que fa referència a l’economia digital. 
No mirem a grans escales econòmiques, 
sinó al petit comerç, a autònoms i pimes, 
amb programes de formació, de capaci-
tació... Intentem aproximar-nos, el mà-
xim possible, a totes les activitats que 
utilitzen la xarxa com a mitjà per dur a 
terme les seves activitats econòmiques i 
empresarials.

—Podria posar un exemple de com 
la Fundació .cat ajuda el petit comerç 
perquè es pose al dia en aquesta qües-
tió?

—Enguany, i de manera totalment 
gratuïta ateses les circumstàncies, 
oferim una formació a través de la xarxa 
projectada als comerços que s’hi inscri-
uen, els quals es poden donar d’alta en-
registrant el seu domini i la seva adreça 
electrònica per dirigir-se des de la cata-
lanitat als clients amb el seu web. Així 
faciliten el comerç electrònic, de manera 
que puguin començar a gestionar la seva 
presència digital, la seva geolocalització, 
que apareguin a les cerques, etc. El pro-
jecte que engloba aquestes activitats de 
suport al petit comerç és elteunegoci.cat, 
el qual ha tingut una excel·lent acolli-
da. Abans de la COVID-19 solament 1 de 
cada 5 comerços tenia presència a la xar-
xa amb domini propi.

Tot això es fa perquè molts comer-
ços utilitzen les xarxes socials, que estan 
molt bé, per promocionar-se i vendre. 
Però quan utilitzes les xarxes socials no 
t’estàs inserint en la teva comunitat, sinó 
en una comunitat que, tot i ser fantàsti-

ca, no et permet gestionar la teva iden-
titat de la manera que vols i en la qual, a 
més a més, les regles de joc poden canvi-
ar. En canvi, si ho fas des del domini .cat, 
tu ets l’amo de la teva identitat, del teu 
web i de tot. El que volem és que els ne-
gocis tinguin un nivell bàsic de presèn-
cia a internet perquè després, si volen, 
puguin millorar-la a través de la contrac-
tació d’empreses desenvolupadores. Per 
tant, hem de trencar la barrera que mol-
tes persones tenen envers la digitalitza-
ció. Aquest objectiu és bàsic. Si després 
volen contractar més serveis d’internet, 
ho faran des d’un punt de partida clar 
que nosaltres hem ofert.

Pel que fa al tercer sector, treballem 
amb la capacitació digital d’entitats. Re-
centment, hem engegat un programa, 
que es diu “Jo .cat”, amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya i la Universi-
tat Rovira i Virgili, amb l’objectiu de fa-
cilitar la reincorporació de les persones 
aturades al mercat laboral. A través de 
la gestió de perfil digital es potenciarà la 
manera de trobar la feina adequada per 
a cada perfil professional. Per als aturats, 
aquesta formació és de cost zero i prope-
rament, amb un cost mínim, l’obrirem a 
qualsevol professional que la vulgui  
desenvolupar.

Li posaré un altre exemple: en l’àm-
bit de l’educació, formem professorat 
en llenguatge web perquè adquireixin 
unes mínimes competències digitals i 
puguin organitzar tallers amb els seus 
alumnes per a desenvolupar webs per 
als sectors productius o sobre estu-
dis relacionats amb el territori, per es-
mentar dos casos, de manera totalment 
transversal. Aquestes activitats les po-
tenciem a través de wapps.cat, un con-
curs de creació de llocs web i apps. Tot 
això serveix per adquirir més compe-
tències digitals en l’àmbit del professo-
rat i per millorar la qualitat de l’ense-
nyament a oferir. N’estem molt satisfets. 
Enguany hem celebrat el 10è aniversa-
ri. Això va unit també a la transformació 
digital de les universitats, així com al 
desenvolupament de competències di-
gitals per part dels alumnes, a través de 
projectes que hem iniciat per potenciar 
les capacitats digitals de tota la pobla-
ció. No només a Catalunya, sinó també 
a tots els territori de llengua catalana: 
País Valencià, illes Balears, Catalunya 
del Nord, Andorra, la Franja, l’Alguer i 
Catalunya.

—Continuant amb l’empresa priva-
da, tenen dades de fins a quin punt les 
empreses dels Països Catalans estan 
posades al dia en termes de digitalitza-
ció en comparació amb altres territo-
ris?

—És una pregunta difícil de contestar, 
ja que depèn dels sectors i de la gran-
dària de l’empresa. Per a les grans i mit-
janes empreses ho hauríem de plante-
jar en termes d’indústria 4.0. Per a les 
petites empreses, comerços i autònoms 
el plantejament és més bàsic, de bretxa 
digital. Hem signat recentment un con-
veni de col·laboració amb la Cambra 
de Comerç de Barcelona que preveu fer 
un estudi sobre l’estat de la digitalitza-
ció de les empreses a la demarcació de 
Barcelona. Hi estarem implicats tant el 
Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraes-
tructures de la Cambra com la Fundació 
.cat a través de l’Observatori.

Només fent una anàlisi superficial 
dels estudis fets pels governs i adminis-
tracions dels territoris de parla catalana, 
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de la informació fornida per organitza-
cions empresarials, com el Cercle Català 
de Negocis, CECOT, PIMEC i la Cambra, 
i per algunes operadores de telefonia 
en el marc del Mobile World Congress 
(MWC), podríem dir que aproximada-
ment un 40% de les empreses de més de 
100 treballadors tenen un pla de digi-
talització i que, abans de la COVID-19, 
solament una quarta part de les pimes 
consideraven la necessitat d’implantar 
noves tecnologies. Una dificultat afegi-
da és la manca de professionals experts 
en les TIC o el dèficit de competències 
digitals dins de les empreses. En aquest 
sentit, les mateixes universitats cerquen 
el desenvolupament de programes que 
puguin acreditar els alumnes, els futurs 
professionals, en competències digitals. 
Això vol dir que les universitats conei-
xen les limitacions dels seus alumnes en 
aquests termes. En resum, a mesura que 
baixem d’abast de les empreses, des de 
les grans fins a les petites, ens trobem 
que els plans de digitalització disminu-

eixen i hi augmenta la bretxa digital de 
tot el personal. Per això parlem de bretxa 
digital zero. 

Per altra banda, les administracions 
territorials dels territoris de parla catala-
na tenen serveis d’administració digital 
per donar suport als ajuntaments en el 
sentit d’apropar, en termes digitals, els 
ciutadans a les administracions públi-
ques. Aquí hi ha una barrera que també 
s’ha de superar. Les competències digi-
tals afecten tots els nivells relacionals. 
No parlem només de teletreball, sinó 
de coses molt més profundes. Cal saber 
com utilitzem aquestes eines per aten-
dre clients sense intermediació i des de 
la proximitat, oferir continguts, perquè 
el client sàpiga trobar els comerços que 
millor satisfaran les seves necessitats, 
etc. Tenim tecnologia suficient per fer 
el que cal fer. El que necessitem és que 
la gent superi la barrera d’aquesta por a 
afrontar una nova realitat. Que els que 
l’hagin d’afrontar no temin incorporar 
aquestes eines a la seva activitat labo-

ral diària. I que tots ho facin tant a ni-
vell individual com col·lectiu. En tots els 
sectors. El que passa és que en alguns 
sectors la formació i l’adaptació són més 
complicades; i no es tracta tant d’oferir 
recursos com d’oferir suport. Aquí te-
nim recursos limitats. En altres països, 
els recursos són menys limitats i són 
els mateixos governs els que ofereixen 
gratuïtament recursos i suport a través 
de serveis i infraestructures de país per 
superar la bretxa digital. Nosaltres, a la 
Fundació .cat, a través dels nostres re-
cursos limitats intentem influir-hi tant 
com podem. Tothom intenta fer el mà-
xim amb els recursos que té. Vull dei-
xar clar que —tot i que la Fundació .cat 
actuï en aquests àmbits que en d’altres 
països són més exclusius de l’Adminis-
tració — nosaltres no som Administra-
ció ni en rebem subvencions: som una 
organització sense ànim de lucre, prac-
tiquem l’agnosticisme polític i col·labo-
rem amb tothom des d’aquesta postu-
ra. Tot ho fem amb els nostres propis 
recursos.

—Parla de bretxa digital i de la com-
petència de l’Administració. Les ad-
ministracions espanyola i catalana 
afronten aquest problema amb tanta 
intenció com caldria?

—El que caldria és unir esforços, tal 
com estem fent; així com facilitar i pri-
oritzar, de manera transversal, aquestes 
polítiques digitals, cosa que també s’està 
fent. S’ha avançat molt en drets digitals, 
i això és important. Hi ha camp per re-
córrer. No ho dic en el sentit crític: sen-
zillament, queda molt per fer. Nosaltres 
parlem amb tothom qui pot aportar en 
aquest camp. Els recursos no són il·limi-
tats. Per això, cal prioritzar i hi ha obliga-
cions que no es poden obviar. Hi ha una 
part del pressupost que està condicio-
nat i que no es pot tocar. Això ens passa 
a nosaltres i també a l’Administració. Per 
tant, es tracta de prioritzar, que és el que 
fem nosaltres en aquestes qüestions es-
tratègiques que he assenyalat abans.

—La pandèmia, ha reforçat el valor 
de la digitalització?
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—La pandèmia és un estressant. I els 
estressants sempre fan que allò que té 
un ritme n’acabi tenint un altre. La pan-
dèmia ha posat en evidència la neces-
sitat que tenim d’incorporar al món del 
treball totes les tecnologies digitals. En 
aquest procés de transformació digital 
en què la Fundació .cat està compro-
mesa amb tots els territoris de parla ca-
talana, la pandèmia ha posat en prime-
ra línia aquesta necessitat. Penso que 
l’esforç que s’està fent ajuda en aquesta 
transformació. És una pena que passem 
per aquestes situacions tan doloroses i 
tràgiques, en termes econòmics i perso-
nals. Però també és cert que la pandèmia 
ha posat sobre la taula aquesta necessi-
tat que ja teníem abans que esclatés el 
coronavirus. Prova d’això és que totes les 
administracions s’han hagut de posar al 
dia, davant les dificultats que tots tenim. 
És una llàstima aquesta situació, però cal 
aprofitar el sotrac per canviar les coses 
que cal canviar.

—Vostè ha reiterat el compromís de 
la Fundació .cat amb tots els territoris 
de parla catalana. Però l’expansió del 
domini no és idèntica, ni de bon tros, 
en tots aquests territoris. De què de-
pèn?

—Depèn de la sociopolítica de cada 
territori. I això no ho podem canvi-
ar. Cada territori percep la llengua i la 
cultura catalanes d’una manera dife-
rent. Cada territori té la seva singulari-
tat, en definitiva. Per això, cada acció de 
la Fundació és dissenyada a mida per a 
cada territori. Des de fa sis mesos, hem 
augmentat molt la nostra projecció als 
territoris de parla catalana més enllà de 
Catalunya, buscant teixir aliances i com-
plicitats que ajudin en l’àmbit digital a 
través de projectes que afegeixin valor.

—I això com es fa? De quina mane-
ra es presenta la Fundació .cat perquè 
els prejudicis polítics no eviten l’arri-
bada del domini a territoris de l’àmbit 
lingüístic situades a fora del Principat?

—Per exemple, a la ciutat d’Alacant 
ho fem de la següent manera. Si parlem 
d’educació ens dirigim a la Universitat 

d’Alacant; a l’administració de la Gene-
ralitat Valenciana, que té competènci-
es en educació, per donar a conèixer els 
nostres serveis als departaments cor-
responents; després a les diputacions, 
que tenen competències a nivell local, 
per posar sobre la taula les nostres so-
lucions per resoldre els problemes que 
hi pugui haver. El mateix fem amb els 
ajuntaments, que tenen competències 
escolars i educatives. A Alacant tenim 
un conveni amb la Universitat per de-
senvolupar iniciatives conjuntes. Així, 
lentament, despleguem les nostres fun-
cionalitats, acompanyant les entitats de 
la manera que ho necessiten. Pel que fa 
a les organitzacions, per exemple amb 
El Tempir d’Elx, tenim vincles. També 
amb Acció Cultural del País Valencià, 

que amb l’Obra Cultural Balear i amb 
Òmnium Cultural integra la Federació 
Llull, que és patrona de la Fundació .cat. 
Lentament, establim complicitats a tra-
vés d’allò que ja existeix en el territori. 
No hem d’inventar res, sinó reforçar el 
que ja existeix. Fem el mateix a tots els 
territoris de parla catalana. Cal detectar 
oportunitats per oferir i afegir valor. Es 
tracta d’establir vincles i relacions esta-
bles basades en la transparència i la per-
durabilitat. I així, promocionar i trans-
formar digitalment els territoris de parla 
catalana.

—Creu que en aquests 15 anys s’han 
aprofitat totes les oportunitats que ge-
nera el fet de tindre un domini propi?

—Li contestaré pel que fa al meu 
mandat. Durant els darrers dos anys, 

hem procurat aprofitar totes les oportu-
nitats. Què hem fet per afrontar els rep-
tes? Hem transformat l’organització per 
fer-la més àgil. Planifiquem i improvi-
sem segons les necessitats d’adaptació a 
les circumstàncies. Hem separat el que 
és el negoci i la venda de dominis del 
que és l’activitat fundacional: és com si 
tinguéssim dues organitzacions, coordi-
nades però separades. Tot això està unit 
a través de la comunicació: la gent ha 
d’entendre què és el domini i què és la 
Fundació. La gent coneix molt el domini, 
però també ha de conèixer la Fundació, i 
això no és tan comú. Alhora, estem con-
tents perquè en els territoris de parla ca-
talana, les persones que utilitzen el .cat 
recomanen l’ús d’aquest domini. Per què 
passa això? Si la persona que vol tenir 
una pàgina té un .com, un .net o un .org, 
qui l’ajuda quan té un problema? A qui 
truca? Al .cat tenim una línia de suport, 
atenem totes les telefonades, tenim gent 
per resoldre els problemes. Nosaltres, al 
final, som aliats del territori. La globali-
tat no ajuda si no es reconeix la diversi-
tat. La identitat és necessària per assegu-
rar la diversitat. Sense un reconeixement 
de la diversitat no evolucionem. Per tant, 
des de la nostra diversitat, servim tots 
els nostres usuaris. No només els de .cat, 
sinó també aquelles persones que utilit-
zen el català a la xarxa i que tenen altres 
dominis, però que tenen el català com 
a llengua de les seves activitats digitals. 
Tota activitat digital en parla catalana 
—i no només als territoris de parla cata-
lana, perquè un casal català a Amèrica, 
per dir un exemple, també és un territori 
de parla catalana— compta amb el nos-
tre suport. Parlem de territoris físics i hu-
mans. A tot arreu que algú necessiti aju-
da o suport, encara que no sigui de .cat, 
la Fundació li prestarà servei. Perquè 
estem compromesos a promocionar la 
llengua a la xarxa. No contra ningú. Però 
som qui som. I si no ens promocionem 
nosaltres, qui ens promocionarà? És evi-
dent que ningú. La proximitat del .cat 
amb els seus usuaris existeix. Cosa que 
no succeeix amb altres dominis.
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es va gestionar 

d’una manera suau, 
tranquil·la, discreta, i 
va arribar a bon port»



—Durant aquests 15 anys amb la 
Fundació .cat, què han guanyat la cul-
tura i la llengua catalanes?

—A nivell d’organitzacions interna-
cionals de registres, hi estem presents i 
molt ben considerats. Altres registres de 
primer nivell que porten més anys que el 
nostre s’inspiren en nosaltres per intro-
duir-se als territoris a què s’adrecen. Si 
parlem de contribuir a millorar el nostre 
país, només ho podrem fer il·lustrant-nos 
al món. Estem dient que ho fem tot des 
d’un territori, des d’una llengua i des 
d’una cultura. I això ha de ser normal.

—Quina és la implementació actual 
del domini?

—Estem a punt de superar els 111.000 
dominis enregistrats. Això vol dir que la 
capacitat de servir i d’influir per millorar 
és gran.

—Anem acabant: quines són les di-
ficultats perquè gegants com Google 
introduesquen el català en els seus 
serveis?

—No parlaria de dificultats, sinó de 
reptes. Aquestes grans empreses nor-

malment s’acaben adonant que hi ha un 
mercat potencial de milions de persones 
en aquesta llengua i que, en termes es-
trictament comercials, no té massa sentit 
obviar aquest mercat. Per això el cata-
là està cada cop més present en tots els 
àmbits de la xarxa. Lentament s’hi va in-
corporant. Els catalanoparlants, al final, 
treballem la jornada laboral com qualse-
vol altre treballador del món. Però des-
prés dediquem una o dues hores extres 
diàries per protegir la nostra llengua i la 
nostra realitat. Malauradament, darrera-
ment, sembla que parlar en català vagi a 
la baixa. Com anem a protegir la llengua 
digitalment si no ho fem socialment? 
Hem de fer del català una llengua d’ús 
social normal, comuna i valorada. D’ús 
social i en tots els mitjans. Això és fona-
mental i irrenunciable.

—Per acabar, aconseguir la creació 
i l’expansió del domini .cat hauria estat 
més complicat en un context de tensió 
política com l’actual?

—Això és una conjectura, ja que mai 
se sap si no s’intenta, tot i que el con-

text de tensió política actual ho faria 
gairebé impossible. Miri el que passa 
amb el reconeixement oficial del Català 
al Parlament Europeu. De totes mane-
res, deixi’m que li expliqui un exemple 
històric perquè vostè l’interpreti com 
consideri. Paral·lelament a la gestió per 
crear el .cat es va gestionar el reconei-
xement de la Federació Catalana de 
Patinatge a Fresno (Califòrnia). Què va 
passar? El domini .cat es va gestionar 
d’una manera suau, tranquil·la, discre-
ta, i va arribar a bon port. I en canvi, el 
reconeixement de la Federació Cata-
lana de Patinatge, que estava pràctica-
ment fet, com que es va anunciar i es va 
convertir en una operació indiscreta, 
es va acabar anant en orris. Amb això 
crec que li contesto. Hi ha moments de 
molta efervescència en què les coses 
poden ser més complicades. En aquell 
moment, la discreció va ajudar el .cat 
gràcies a la bona tasca dels qui s’hi van 
implicar. No hi va haver cap ego, sinó 
discreció i voluntat per aprofitar l’opor-
tunitat. •
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Per la seva teoria sobre els forats 
negres, Roger Penrose ha rebut
el Premi Nobel de Física. Fins i tot 
en aquest àmbit, on abunden 
els personatges extravagants, 
Penrose és una excepció.

Dominar la infinitud

Johann Grolle
© Der Spiegel

A Roger Penrose, el Premi Nobel li va ar-
ribar inesperadament mentre travessa-
va el carrer. Va ser l’any 1964. Penrose, 
que aleshores era professor de mate-

màtiques al Birbeck College, a Londres, estava 
absort profundament enraonant amb un com-
pany. L’investigador ja no recorda els detalls. No-
més recorda que devia ser al mig d’un carrer la-
teral quan li va passar pel cap com una bala una 
idea revolucionària.

Al vespre, el professor va notar una peculiar sen-
sació d’alegria. Va intentar entendre aquella excita-
ció, va repassar els records del dia i va anar a parar 
al moment en què havia travessat aquell carrer. I 
aleshores li va tornar a venir al cap la idea que havia 
nascut en el seu inconscient. Era una idea que tenia 
a veure amb la gravetat i amb els forats negres. Pen-
rose es va posar immediatament a ordenar els seus 
pensaments i a formular-los amb més precisió.

Aquella inspiració que havia tingut al carrer 
revolucionaria la física i el portaria a rebre el Pre-
mi Nobel.

Tanmateix, per a això ha hagut d’esperar força. 
Han passat 56 anys fins que no ha rebut la tru-
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cada des d’Estocolm. Però a Penrose li sembla 
just: té l’edat adequada per rebre el Nobel, va dir 
després d’anunciar-se el veredicte, a l’octubre. 
“Conec algunes persones que van rebre el premi 
massa aviat i això els va arruïnar l’activitat cien-
tífica”.

A principis de desembre, Penrose —de 89 anys 
i gairebé cec— es desplaçà a l’ambaixada sueca 
de Londres per rebre la medalla i el diploma. El 
2020, l’any del coronavirus, els premis no els ha 
lliurat personalment el rei Carles Gustau.

Penrose, de maneres austeres, és un perso-
natge peculiar, fins i tot en el món de la física, un 
àmbit en què no escassegen els genis i els perso-
natges extravagants. Sempre es percep un pro-
fund respecte quan algun col·lega parla d’ell. El 
seu pensament ha estat qualificat d’“original”, 
“independent” i “creatiu”. Penrose qüestiona tota 
veritat, i la seva agudesa no és condescendent 
amb cap famós corifeu.

Caòticament i seguint un ordre aparentment 
arbitrari, a les seves conferències Penrose expo-
sa unes notes escrites a mà. I tanmateix, té el pú-
blic atent, sempre amb l’esperança de copsar una 
mica més bé els engranatges de la natura.

Una vegada, explica Hermann Nicolai, de 
l’Institut Max Planck de Física Gravitacional de 
Potsdam, va veure Penrose en una conferència 
pública a l’Índia: “L’auditori estava ple de gom a 
gom, amb ben bé mil persones. Però, quan Pen-
rose anava per començar, es va sentir enrenou 
a la porta”. Volien entrar moltíssimes persones 
més, algunes de les quals havien vingut de lluny. 
Quin altre físic podria atreure tanta gent?, es pre-
gunta Nicolai. I això malgrat que Penrose explica 
fórmules matemàtiques complicades per al gran 
públic.

Penrose és matemàtic, fet que el distingeix 
d’altres Premis Nobel de Física. Això fa que el seu 
procés sigui a la inversa. Els seus companys fí-
sics necessiten les matemàtiques per entendre 
les lleis de la natura, però per a ell, en canvi, fun-
ciona a l’inrevés: la natura li serveix de base per 
copsar els secrets de la matemàtica.

Entre els seus companys investigadors s’expli-
ca la història de com Roger Penrose va descobrir 
l’interès per la física quan era un jove estudiant 
de matemàtiques. Una vegada que visitava el seu 
germà gran, Oliver, que havia començat la carre-
ra professional en la física teòrica a Cambridge, 
aquest li va presentar el seu col·lega Dennis Scia-
ma en un sopar.

Sciama és considerat un dels cosmòlegs més 
influents del segle XX. Aleshores encara es tro-
bava a l’inici de la seva carrera. Sciama va expli-
car al germà petit d’Oliver els problemes físics 
en què estava treballant. Roger tenia pregun-
tes, va agafar un tovalló de paper i hi va esbossar 
els seus pensaments. Sciama va quedar astorat: 

quines idees tan profundes que sabia expressar 
aquell noi amb tan pocs traços!

Al tovalló s’havia manifestat el que és proba-
blement el principal talent de Penrose: la seva 
fructífera capacitat d’imaginació geomètrica. 
Penrose no pensa en nombres i fórmules, sinó en 
imatges, espais i línies. En els anomenats diagra-
mes de Penrose, mitjançant elegants manipulaci-
ons geomètriques aconsegueix dominar fins i tot 
la infinitud de l’univers.

Aquesta capacitat també li va anar bé per en-
tendre els forats negres, al voltant dels quals l’es-
pai i el temps es corben d’una manera pràctica-
ment inimaginable o fins i tot es confonen.

Justament, la paradoxa és el tema de la seva 
vida. Quan estudiava, ja va concebre, inspirat pels 
dibuixos desconcertants de l’artista neerlandès M. 
C. Escher, una figura geomètrica grotesca que es 
coneix com el “triangle de Penrose”. En aquesta fi-
gura, els vèrtexs i les perspectives dansen tan esbo-
jarradament que el mateix Penrose la va qualificar 
com “la impossibilitat en la seva forma més pura”. 
Escher, al seu torn, va recórrer a la idea del triangle 
de Penrose per dissenyar les seves escales infinites.

De la passió per la geometria també en va néi-
xer la “tessel·lació de Penrose”. Pel que es diu, 
a Penrose el divertia molt imaginar rajoles que, 
combinades seguint unes estrictes normes for-
mant un patró, semblaven contradir totes les 
regles. Quan ideava les seves rares estructures 
regulars irregulars, Penrose no tenia al cap la re-
alitat. Poc després, però, els seus “quasicristalls” 
es van descobrir de manera totalment real, i van 
causar sensació en el món acadèmic.

Igual que el triangle de Penrose i la tessel·la-
ció de Penrose, la revelació experimentada a mig 
travessar el carrer també va tenir caràcter geo-
mètric. Penrose havia entès que l’estudi de l’espai 
—la topologia— es podia aplicar a la teoria dels 
forats negres.
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L’artista Escher va recórrer a la 
idea del triangle de Penrose 

per dissenyar les seves escales 
infinites de Relativitat (1953).



En el seu moment, l’existència d’aquestes fi-
gures envoltades de llegenda encara era molt 
controvertida. Només hi havia consens en el fet 
que la gravitació obeïa a la teoria de la relativitat 
d’Einstein.

Mentre els altres físics batallaven amb els de-
fectes d’aquella teoria, Penrose va deduir, a partir 
de consideracions fonamentals sobre la natura-
lesa de l’espai, que allà on s’acumula prou massa 
les equacions d’Einstein s’han de col·lapsar en 
elles mateixes. En altres paraules: els forats ne-
gres són una conseqüència inevitable de la teoria 
d’Einstein, és a dir, han d’existir.

Sobre aquesta conclusió, Penrose va fonamen-
tar —juntament amb Stephen Hawking— una 
nova comprensió dels forats negres. Així, els dos 
científics britànics finalment van aconseguir con-
vèncer la majoria dels astrònoms de l’existència 
d’aquells inquietants xucladors de matèria. Kip 
Thorne, que rebria més endavant el Premi Nobel, 
ho va denominar la “revolució Penrose”.

L’home que havia desfermat aquella revolu-
ció va començar als 58 anys una segona carrera 
com a escriptor i filòsof de la ciència. El 1989, es 
va atrevir a endinsar-se, amb The emperor’s new 
mind (‘La nova ment de l’emperador’), en un ter-
ritori allunyat de la seva àrea de coneixement: 
Penrose, que té la fama de no saber ni tan sols 
engegar i apagar un ordinador, qüestionava els 
fonaments de la intel·ligència artificial.

En termes purament materials, el seu llibre és 
únic: en un volum de 500 pàgines atapeït de fór-
mules que va entrar a les llistes dels més venuts, 
l’autor convida a fer un viatge vertiginós pel me-
ravellós món de la física.

En l’obra, però, el matemàtic aborda sobretot 
el problema de la consciència. Es nega a enten-
dre l’ésser humà com un mer autòmat que men-
talment només està sotmès a les lleis conegudes 

de la naturalesa. A Penrose no el satisfà pensar 
que el cervell humà no és més que un ordina-
dor en què la consciència emergeix com un pur 
fenomen concomitant d’una computació com-
plexa.

Ara bé, no és en el món de les sinapsis i les 
neurones on Penrose segueix el rastre del secret 
de la consciència. Ell busca contradiccions en 
el reialme de les matemàtiques. Perquè allà, on 
la seva lògica implacable presenta esquerdes, té 
l’esperança de trobar-hi amagatalls on quedi es-
pai per a la creativitat humana, la intuïció i l’es-
pontaneïtat.

Certament, Penrose tampoc no exposa una 
teoria concloent sobre la consciència. Però al-
menys deixa que el lector l’acompanyi en la seva 
recerca.

Les lleis naturals conegudes fins ara, escriu 
Penrose, no són suficients per trobar una expli-
cació. Ell està convençut, diu, que, per entendre 
el cervell, primer cal una nova física. Penrose vol 
trobar fórmules que uneixin els forats negres i la 
consciència humana. En resum: somia trobar un 
sistema meravellosament coherent i global per 
explicar el món.

Això pot semblar una bogeria. I tanmateix, 
Penrose no està gens sol en l’esperança de trobar 
la fórmula del món. De fet, la creença que cal tro-
bar una teoria que unifiqui tots els fenòmens de 
la natura està molt estesa entre els físics.

Però aquí s’acaba el consens. Mentre que a 
Penrose li sembla indispensable resoldre els pro-
blemes de la consciència juntament amb els de 
la física, la majoria d’investigadors estan conven-
çuts que aquestes reflexions només són un im-
pediment en la recerca de la fórmula del món. 
Per a ells, la consciència humana no és sinó un 
mer efecte secundari. Entendre-la és irrellevant 
quan s’investiguen lleis físiques.

→

PREMI NOBEL DE FÍSICA

EL TEMPS • 5 gener 202134

DOS BRITÀNICS. Roger 
Penrose i Stephen Hawking 
van fonamentar una nova 
comprensió dels forats negres, 
obrint una nova era en la 
relativitat general.

A la pàgina del costat, un 
exemple de la capacitat 
d’imaginació geomètrica 
del cientìfic: la tessel·lació 
de Penrose.



En canvi, Penrose no és gens partida-
ri de la via oberta pels seus col·legues. 
Ells debaten sobre diverses possibles te-
ories del món. La preferida és la teoria 
de cordes, segons la qual les partícules 
de què està fet el món no són, en reali-
tat, figures en forma de punt, sinó mi-
núsculs filets que vibren.

Penrose considera que aquesta és 
una via equivocada. La teoria requereix 
tota classe d’acrobàcies matemàtiques 
que a ell li semblen absolutament in-
justificades. Així doncs, perquè la seva 
crítica fos escoltada, Penrose va aplegar 
tots els seus arguments i els va presen-
tar justament a Princeton, bastió de la 
teoria de cordes. “Fashion, Faith and 
Fantasy”, va ser el títol de la sèrie de con-
ferències que va impartir-hi Penrose. 
Moda, fe i fantasia: la seva sentència so-
bre la física moderna no podia ser 
més destructiva.

Una heretgia com 
aquesta no sol ser per-
donada pels sum-
mes sacerdots d’un 
àmbit de recerca. 
Però a Penrose se li 
apliquen unes nor-
mes pròpies. “S’ha 
ben guanyat el dret 
d’especular”, diu 
l’expert en gravita-
ció Bernard Schutz. “I 
qui sap: potser les seves 
idees semblaran avança-
des al seu temps a les genera-
cions futures”.

No obstant això, per gran que sigui 
el respecte dels físics envers els èxits de 
Penrose, són pocs els que li fan cas i tre-
ballen en les seves idees. Un d’ells és  
Krzysztof Meissner. “Jo he conegut molts 
investigadors importants”, diu el físic de 
partícules de la Universitat de Varsòvia. 
“I, de tots ells, Penrose és el millor”.

La col·laboració va començar quan 
fa uns deu anys Meissner va investigar 
més detalladament les radiacions de 
fons còsmiques que reverberen d’ençà 
del big-bang i li va semblar identificar 
unes grans figures en forma d’anell. Si la 
troballa es confirmés, seria un desco-
briment espectacular, ja que l’existència 
d’aquesta mena d’estructures contradiu 
totes les idees habituals de com es va 
formar l’univers.

Aleshores, Penrose va ser una de les 
persones que se’l va escoltar, perquè ell 

ja feia anys que defensava una teoria al-
ternativa del big-bang, una teoria que 
prediu exactament aquesta mena de pa-
trons de radiacions de fons còsmiques. 
Segons la idea de Penrose, vivim en un 
“cosmos cíclic”, en què es van succeint 
els universos.

Penrose ha entreteixit l’esdevenir 
i el morir còsmic en un tot enigmà-
tic. Creu que el futur llunyà del nostre 
univers —que es va estenent cada cop 
a més velocitat— pot acabar sent l’ori-
gen, després d’un big-bang, d’un nou 
univers per mitjà d’una sofisticada ope-
ració geomètrica. Els anells pàl·lids que 
es veuen en les radiacions de fons còs-
miques representen un últim record de 
forats negres de l’univers anterior que 
van evaporant-se.

Ara Meissner i Penrose intenten con-
vèncer els experts de la seva idea 

de l’etern retorn còsmic. Però, 
de moment, els intents 

han estat en va. Alguns 
experts posen en 

qüestió el resultat de 
Meissner, i d’altres 
troben que la hipò-
tesi de Penrose és 
massa agosarada.

Això, però, no 
frena la fal·lera amb 

què Meissner du a 
terme la col·labora-

ció amb l’ancià d’Ox-
ford. “Fins que va esclatar 

la pandèmia del coronavi-
rus, l’anava a visitar sovint”, explica. 

Sempre ha gaudit molt, afirma, de la in-
tensa col·laboració conjunta.

Penrose viu sol en una casa austera, 
a pocs minuts a peu de la Universitat. 
Durant les seves visites, Meissner s’està 
a casa del professor. Com que Penrose 
està perdent la visió, intercanvien argu-
ments dibuixant gargots en grans fulls 
de paper. “Jo li faig el dinar”, diu Meiss-
ner. “I mentrestant, ell està assegut a la 
taula de la cuina i parla sobre les seves 
teories”.

El millor moment que han compar-
tit tots dos, però, va ser en un convent 
de prop de Varsòvia. Aïllats de la resta 
del món, van estar-se uns quants dies 
en règim de clausura, explica Meissner: 
“Sense tele, ni mòbil, ni visites. Tot el dia 
parlant exclusivament de física”. •

Traducció d’Arnau Figueras
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UNIVERSITAT

Amparo Navarro Faure (1962), catedràtica de 
Dret Financer i Tributari, és la primera rectora 
de la Universitat d’Alacant (UA) i, a més a més, 

la primera alacantina que exerceix aquesta 
posició de lideratge acadèmic. Nomenada al 

desembre, la també exdegana de la Facultat de 
Dret d’aquesta universitat concedeix la primera 

entrevista a un mitjà des que va ser elegida. 
Parlem amb Navarro per conèixer quins són 

els seus plans de futur per a la institució 
acadèmica més important del sud del país.

Per Manuel Lillo / @lillousechi
Fotografies d’Alejandro M. Selma

A la Universitat d’Alacant mai no hi ha-
via hagut una rectora ni tampoc cap 
alacantí o alacantina que haguera ac-
cedit al seu càrrec. Per què s’ha tar-

dat tant?
—En aquests temps, en totes les universitats 

espanyoles s’ha produït el fenomen de nome-
nar la primera rectora. Per ser nomenada recto-
ra, o rector, cal ser abans catedràtic d’universitat. 
Això no ocorre en altres càrrecs: pots ser alcal-
de, president de la Generalitat o del Govern sen-
se tindre, necessàriament, un estatus acadèmic 
previ. Per ser rector o rectora d’una universitat, 
sí. I les dones hem accedit més tard a les càte-
dres d’universitat. D’altra banda, pel que fa al fet 
de ser d’Alacant, als anys vuitanta, quan es crea 
la Universitat d’Alacant (UA), van arribar molts 
catedràtics de fora, atès que la UA en tenia pocs. 
Això va fer que els rectors, que al seu torn eren 
catedràtics, procediren de València, de Palència, 
d’Aragó... La UA té ja 41 anys d’història. I els ca-
tedràtics d’aquesta generació ens hem format a 
la UA. Per això, els dos candidats a les eleccions 
al rectorat d’enguany estem formats en aquesta 
universitat.

—Vostè que coneix bé l’àmbit universitari, 
quina és la principal mancança que hi detecta?

—D’una banda, tenim un sistema de govern 
en les universitats que procedeix, sobretot, de la 
reforma universitària del 1983, que va fixar les 
anomenades “àrees de coneixement” i que va ge-
nerar un poder important en els departaments i 
en les àrees esmentades. La forma de democratit-
zar la universitat aquells anys ha generat un mo-
del que pense que cal revisar en totes les univer-
sitats. S’han creat grups de treball per estudiar la 
qüestió, i crec que cal una major transparència i 
més qualitat democràtica. No crec que la UA siga 
especial respecte a això. A banda, estem immer-
sos, com totes les administracions públiques, en 
un procés de transformació tecnològica i digital 
que encara no hem desenvolupat tant com cal-
dria. Encara hi ha molta docència que s’exerceix 
tal com s’exercia durant el segle passat. Cal fer 
una renovació en innovació docent. I, finalment, 
trobe que l’autonomia universitària, en la qual 
crec fermament, ha generat en algunes univer-
sitats —i diria que no precisament en la d’Ala-
cant— un cert aïllacionisme respecte a la societat 
i a l’entorn en què se situen. Crec que per a Ala-
cant la creació de la UA el 1980 va ser un moment 

decisiu, el més decisiu de la història recent, se-
guit de la creació de l’aeroport (1967), fonamen-
tal per al turisme, i de l’EUIPO [l’Oficina de Pro-
pietat Intel·lectual de la Unió Europea] el 1994, 
que va provocar l’arribada de funcionariat euro-
peu. Però la UA va marcar una gran diferència: es 
va democratitzar l’ensenyament a Alacant, que 
no es pot entendre sense aquesta universitat.

—Parlant d’aquesta vinculació de la universi-
tat amb la ciutat i l’entorn, la COVID-19 ha devo-
rat el model econòmic d’Alacant i de bona part 
de les comarques adjacents, basat en el turisme, 
tot i que aquest model ja es venia qüestionant 
des d’abans. Fins a quin punt la UA es pot impli-
car a fer possible la diversificació econòmica?

—Cal mantenir i actualitzar el sector turís-
tic, perquè és fonamental al nostre país i al nos-
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AMPARO NAVARRO

«Amb la llengua 
no hem de fer 

cap pas enrere»



→

tre entorn. Tot i que s’ha vist afectat per la CO-
VID-19, tinc l’esperança que la pandèmia no 
durarà tota la vida i que podrem tornar a viatjar 
i a culturitzar-nos a través del turisme. Però el 
turisme tornarà amb un altre model de negoci, i 
caldrà estudiar-ho. La UA té un institut d’inves-
tigació, un grau, un màster i un doctorat en Turis-
me. I donarà suport al sector perquè es recupere. 
Però més enllà d’això, crec que cal canviar el mo-
del productiu. Alacant té una situació geogràfi-
ca privilegiada, i això fa que el teletreball es puga 
dur a terme des de qualsevol lloc. Per tant, Ala-
cant pot atraure moltes empreses perquè s’hi do-
micilien. Sobretot les companyies que es basen 
en la tecnologia i en el coneixement. Nosaltres 
oferim un lloc en què ubicar-se, el Parc Científic 
d’Alacant, que forma part del campus de la UA i 
que té un gran laboratori d’I+D. El Parc Científic 
pot contribuir a la generació d’un pol d’atracció 
molt important a aquestes empreses.

—Andrés Pedreño, exrector de la UA, està al 
davant d’AlicanTEC [Associació per a la Pro-
moció i l’Impuls de la Tecnologia i la Socie-
tat del Coneixement d’Alacant]. Quina relació 
manté la UA amb els seus projectes?

—La relació és molt bona. El professor Pe-
dreño sempre va ser un visionari de molts pro-
jectes que s’han fet realitat. Entre d’altres, el Parc 
Científic. Un dels primers rectors que va voler 
introduir aquest concepte dins d’una universitat 
va ser ell. Parlem d’una persona que té idees bri-
llants, i els seus projectes poden generar moltes 
sinergies amb la universitat.

—Sovint fa la sensació que projectes com els 
de Pedreño i tants altres passen desapercebuts 
a ulls de la societat alacantina i valenciana. 
Que no són posats en valor.

—Sí. L’aïllacionisme de què abans parlava cal 
afrontar-lo, també, amb la política de comunicació 
d’allò que es fa a la universitat i del que es pot fer 
per ajudar al teixit productiu. Això es pot fer des 
de la universitat, des de la comunicació, però tam-
bé hi ha determinats òrgans en les universitats que 
han de potenciar aquesta funció. Per exemple: els 
consells socials, formats per persones alienes a la 
mateixa universitat i que són un òrgan de control 
extern, també poden ajudar a visibilitzar el que es 
fa a la universitat. Cal posar en valor el que es fa a 
la universitat, precisament, perquè la societat tam-
bé s’hi implique i tinga en compte la universitat no 
només com un centre docent, sinó també com un 
centre d’investigació i transferència.

—És una assignatura pendent la captació de 
talent?

—Sí. Però també cal treballar en la retenció 
de talent. No crec que el talent només es trobe 
a fora. Com a talent intern sempre pose com a 
exemple el professor Francis Mojica, microbiò-
leg, que va ser nominat al Nobel i va ser doctor 

per la UA. També podríem parlar de Fernando 
Maestre, doctor en Biologia per la UA i que vam 
poder fer que tornara a Alacant després d’haver 
hagut de marxar. Cal retenir el que tenim i cap-
tar talent de fora. Però per a això, la carrera aca-
dèmica i investigadora ha de ser atractiva, ha de 
generar estabilitat laboral i econòmica, i ha de 
proporcionar mitjans als investigadors. A la uni-
versitat espanyola fallen, de moment, les dues 
coses. No hi ha una carrera investigadora atracti-
va. Fins i tot, ha anat empitjorant. Jo amb 28 anys 
era professora titular, i ara se sol accedir-hi amb 
uns 40 anys. Això no representa un futur atractiu 
per a una persona jove i brillant. D’altra banda, 
si no es proporcionen els mitjans suficients com 
per     desenvolupar amb èxit una carrera investi-
gadora i a fora li ho ofereixen, serà difícil retenir 
el talent. Tot això més enllà del fet que l’estructu-
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ra universitària i la legislació són massa rígides. 
Hi ha elements exògens que ja ens venen donats, 
però vull treballar per un millor finançament, 
perquè ens permetria oferir unes millors condici-
ons als joves per tal que desenvolupem junts una 
activitat investigadora.

—És factible fer implantar el grau de Medi-
cina en Alacant?

—Tenim la Facultat de Ciències de la Salut, 
amb dos graus molt exitosos d’Infermeria i de Nu-
trició. Quan la UA va sol·licitar el grau de Medicina 
argumentàvem, i la pandèmia ens ha donat la raó, 
que la província d’Alacant és la que menys places 
ofereix en el grau de Medicina, malgrat que sí que 
n’ofereix la Universitat Miguel Hernández (UMH) 
al campus de Sant Joan d’Alacant. Però en termes 
absoluts, el nombre de places és molt inferior al 
d’altres províncies, com per exemple la de Caste-
lló, molt menys poblada que la d’Alacant. Tenim 
hospitals i llits hospitalaris suficients com per fer 
pràctiques del grau de Medicina, i comptem amb 
més professorat que el 1980, sobretot en l’àmbit 
de les matèries bàsiques. Per tant, pensem que 
el grau de Medicina és possible i que és necessa-
ri millorar la ràtio del personal sanitari, així com 
també la investigació en biomedicina associada a 
un grau com el de Medicina.

—La UA comptava amb Medicina fins que es 
va segregar a la UMH, creada el 1997 amb seu 
central a Elx. Què impedeix que la UA torne a 
comptar amb aquest grau?

—De moment, que no hi haja una autoritza-
ció per part de la Generalitat Valenciana. L’Agèn-
cia Nacional d’Avaluació de Qualitat i Acreditació 
[ANECA per les sigles en castellà] va aprovar el 
nostre plantejament. Però falta l’autorització de les 
conselleries d’Educació, Cultura i Esport, i de Sa-
nitat Universal i Salut Pública. En la meua opinió, 
el grau de Medicina ha d’anar acompanyat de fi-
nançament perquè es puga impartir amb garanti-
es i amb bons convenis amb els hospitals públics, 
i així s’hi puguen desenvolupar totes les especia-
litats.

—Mentrestant, la UMH d’Elx té “duplicats” 
graus com ara el de Dret, que també el té Ala-
cant des de molt abans que l’esmentada UMH. 
Això té sentit?

—En aquests moments té poc sentit plante-
jar-se si això era o no necessari de fer. Alacant és la 
cinquena província d’Espanya pel que fa a la po-
blació, i per tant tindre dues universitats no és cap 

disbarat. En el seu moment [1997], es va crear la 
UMH amb graus que ja existien a la UA i hem con-
viscut perfectament. El nombre de places de les 
dues universitats s’han cobert, jo he tingut bones 
relacions amb els meus homònims dels departa-
ments de la UMH... El que crec és que, més enllà 
que existesquen dues universitats, cal fomentar 
sinergies i projectes conjunts entre les universitats, 
així com també entre les mateixes ciutats, atès que 
Elx i Alacant, en moltes ocasions, són dues grans 
ciutats que moltes vegades s’ignoren mútuament.

—De fet, moltes vegades es dona la sensació 
que les universitats tendeixen, com vostè ma-
teixa deia, a l’aïllacionisme, a replegar-se en el 
seu mateix territori i a mantenir distància amb 
d’altres que estan a prop, com ara l’esmentada 
UMH, la Universitat de València o la Jaume I de 
Castelló...

—Sí, i per això hi ha determinats òrgans que 
vertebren les universitats en el seu conjunt. D’una 
banda, els últims anys la CRUE (Conferència de 
Rectors de les Universitats Espanyoles) ha inclòs 
les universitats portugueses i serveix per fer pro-
jectes conjunts. Això s’ha replicat a les comunitats 
autònomes, i a la Comunitat Valenciana també hi 
ha una entitat idèntica. I d’altra banda, tenim tam-
bé la Xarxa Vives, que agrupa totes les universitats 
dels territoris de parla catalana i que crea sinergies 
entre elles, atès que tenen molts punts en comú. 
L’aïllacionisme no és bo, i per això l’autonomia 
universitària s’ha d’entendre com la independèn-
cia del poder polític, però no com l’aïllacionisme a 
l’hora de prendre decisions, perquè la universitat 
no està a soles al món.

—Ara que esmentava la Xarxa Vives, quina 
ha de ser la relació de la UA amb la llengua ca-
talana?

—La UA té dues llengües oficials, i la catalana, 
acadèmicament, ha de ser potenciada. Per això 
he traslladat aquestes competències al Vicerecto-
rat d’Estudis, perquè la meua idea és incremen-
tar la docència en valencià respectant, absolu-
tament, tant a nivell administratiu com també 
docent i investigador els drets lingüístics dels va-
lencians i, al mateix temps, cal considerar que la 
nostra llengua és patrimoni cultural i lingüístic. 
No només no hem de fer cap pas enrere, sinó que 
hem d’intentar millorar el nivell i la presència del 
valencià a la nostra universitat.

—A la UA es detecta la relació distanciada 
amb les institucions valencianes, un dèficit que 
sempre ha planat sobre l’àmbit polític i cívic 
alacantí. Ho comentava vostè amb el cas del 
grau de Medicina. També hi ha deutes econò-
mics pendents de la Generalitat amb la UA. Tot 
això obeeix a les dinàmiques territorials tradi-
cionals de replegament?

—La dinàmica de la Comunitat Valenciana, en-
tre nord i sud, és molt peculiar. Sovint he pensat 

→
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que el fet de ser tan allargats geogràficament, i que 
la distància entre Castelló i Alacant siga tan àmplia 
—mentre que Castelló de la Plana es troba només 
a seixanta quilòmetres de València ciutat—, gene-
ra unes relacions diferents. La província d’Alacant 
té, a més, la peculiaritat que el Baix Segura es tro-
ba molt a prop de Múrcia, i que altres territoris es-
tan a tocar d’Albacete. Això, històricament, ha ge-
nerat unes relacions distintes amb València. Però 
crec que això està superat des de fa anys, i els que 
ens dediquem a la gestió tenim una relació cons-
tant amb València. La UA es va crear, en bona part, 
amb professors que venien de la UV. Les relacions 
entre les universitats són magnífiques, i hi ha mol-
tes sinergies.

—Per anar acabant, i tornant estrictament 
a l’àmbit universitari, els professors associats 
són un problema. N’hi ha molts que es queixen 
de la precarització de les seues situacions.

—La figura de l’associat s’ha desvirtuat: l’asso-
ciat no és una persona que viu d’aquest sou pre-
cari. Això seria una monstruositat, i ho és en el 
cas dels falsos associats. L’associat és un professi-
onal de prestigi reconegut que té un altre treball, 

amb un sou digne, i que col·labora en determina-
des tasques docents de la universitat. A la Facul-
tat de Dret, per exemple, els associats són jutges, 
fiscals, advocats de l’Estat o en exercici que tenen 
sous fora de la universitat, en alguns casos molt 
més alts que els dels professors titulars. Així ho 
preveia la Llei orgànica d’universitats i així deu 
ser. Ara bé: tota la precarització que hem viscut 
els últims anys ha fet que s’haja abusat de la figu-
ra de l’associat en uns percentatges que em sem-
blen insostenibles en una universitat de qualitat. 
La millor fórmula és que els associats preparats 
per ser professors estables, sempre que s’acredi-
ten i tinguen currículum suficient, compten que 
es poden estabilitzar en la vida acadèmica. I cal 
ampliar les places d’ajudants i ajudants doctors 
per generar una trajectòria acadèmica estimulant 
i estable perquè els investigadors puguen arribar 
a ser els professors majoritaris.

—Això que vostè planteja és possible que ho 
apliqui el rectorat?

—I tant que és possible. Sobretot si aconse-
guim suficient finançament com per ampliar les 
places que s’ofereixen. •
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Eliseu T. Climent

Hom associa sovint els grans viatges a escapades exò-
tiques, llunyanes, en què el contrast amb l’escena-
ri domèstic enlluerna i captiva. Cerquem en aquestes 

aventures la dislocació, el desarrelament, l’espectacle visual i 
humà. La situació actual de pandèmia ha tancat les portes a 
una mobilitat exacerbada, frenètica, de baix cost i globalitza-
da. Cal recollir-se, revaloritzar els territoris pròxims i alhora 
considerar-los com el que són: joies del nostre país. És l’hora 
de l’exploració pròxima, però no per això exempta d’interès. 
En aquest sentit, Catalunya té molt a dir, pel fet de tractar-se 
d’un país petit, però variat, amb una notable càrrega patrimo-
nial i una àmplia diversitat paisatgística. En pocs quilòmetres, 
podrem passar del litoral a l’alta muntanya; és qüestió d’un pa-
rells d’hores tan sols. Entremig, boscos mediterranis i centre-
europeus, conreus de secà o de regadiu; oliveres mil·lenàries, 
arrossars i fruiters. I vinya, molta vinya, amb la corresponent 

producció vinícola, distribuïda en la desena llar-
ga de DO catalanes.

El Grand Tour de Catalunya vol ser la porta a la 
descoberta: un viatge lent, apte per a tots els pú-
blics, al fil del qual enllaçarem les principals ico-
nes de la cultura catalana. Amb caràcter circu-
lar, té inici i final a Barcelona, i es divideix en cinc 
trams i un total de tretze jornades, on caldrà dei-
xar-se portar per la curiositat, la voluntat de conèi-
xer i la paciència. Només així gaudirem del ritme 
pausat que imposa un viatge contemplatiu com el 
que ara us presentem.

UNA RUTA INTERIOR
Iniciem, doncs, el periple a la capital catalana. 
El viatger no podrà marxar sense les visites cul-
turals reglamentàries, i amb especial rellevàn-
cia a una incursió en l’arquitectura modernista, 
de la qual la ciutat és el màxim exponent, amb la 
Sagrada Família com a obra far. Seguiu l’anome-
nada Ruta del Modernisme per submergir-vos 
en la visió renovadora i europeïtzant d’aquells 
primers anys del segle XX. No obstant, també 
podreu deixar-vos portar per la ciutat històrica: 
a través del dèdal de carrers i carrerons del bar-

GRAND TOUR DE CATALUNYA / 1

Naix el Grand Tour de Catalunya. La proposta, 
impulsada per l’Agència Catalana de Turisme de 

la Generalitat de Catalunya, pretén fer descobrir 
al viatger la riquesa i la varietat del territori, 

oferir-li experiències autèntiques, viscudes al 
pas pels llocs, tot recuperant l’esperit primigeni 

de les exploracions del segle XIX. En xifres, 
aquesta aventura es tradueix en més de 2.000 

quilòmetres, 13 jornades 
i 72 punts d’interès. 

DE BARCELONA
A TARRAGONA

La Pedrera 
(Barcelona)
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ri Gòtic, copsareu el pols medieval, d’ascendèn-
cia romana i d’una humanitat desbordant. És la 
Barcelona popular, agitada, ombrívola; la ciutat 
que custodia les obres de Picasso en el museu 
dedicat a l’artista malagueny. La ciutat, en fi, que 
batega per contraposició a l’Eixample higienista, 
ventilat i racionalment ordenat d’Ildefons Cerdà. 
Barcelona és, també, l’urbs dels turons —el del 
Carmel, de la Peira, del Putxet...— i de les mun-
tanyes que la naturalitzen —la serra de Collsero-
la i la muntanya de Montjuïc—, i dels rius que la 
clouen pel nord i pel sud —el Besòs i el Llobre-
gat.

De Barcelona posarem rumb a Montserrat, la 
muntanya màgica, però abans podríem fer una 
incursió a Santa Coloma de Cervelló. Ubicada a 
la riba dreta del Llobregat, la població alberga 
una de les intervencions magistrals del Gaudí: la 
cripta de la colònia Güell. Recolliment, espiritua-
litat, arrelament a la natura i un cert primitivisme 
cristià impregnen l’espai.

El Llobregat ens acostarà al límit del Vallès 
Occidental. La seua cocapital obliga a aturar-s’hi: 

Montserrat, la muntanya màgica
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Terrassa posseeix un ric patrimoni industrial, i 
molt més. La prova és la profusió d’arquitectura 
modernista que va auxiliar el sector tèxtil durant 
el primer terç del segle XX. Sota el caràcter em-
prenedor, l’arquitectura visigòtica delata segles 
d’història i una riquesa única: esglésies, jardins i 
una trama urbana que traspua una forta persona-
litat li han permès justificadament formar part de 
la marca Ciutats i Viles amb Caràcter.

Superem la serra de l’Obac pel coll d’Estena-
lles. El poble de Mura, petrificat, contempla el 
pas del viatger, mentre que la silueta esmolada 
de Montserrat no triga a aparèixer al fons de l’es-
cena. No podrem deixar d’anar-hi, encara que su-
pose desviar-nos de la ruta. La visita a la Morene-
ta, patrona de Catalunya, és un indefugible, com 
també escoltar el Virolai, entonat per l’Escolania 
de Montserrat, una de les escoles de música més 
antigues d’Europa. A banda de l’espiritualitat que 
envolta aquesta muntanya, l’univers de conglo-
merat sedueix per la seua potència mineral. No 
hauríem d’abandonar el lloc sense passejar-nos 
entre les formes fantasioses del seu rocam, o as-
cendir, fins i tot, al cim d’aquest massís: Sant Je-
roni, que garanteix una de les vistes més vertigi-
noses i panoràmiques de la geografia catalana. 

A Monistrol de Montserrat, remuntem el riu 
Llobregat. Aviat trobem Sant Benet de Bages, me-
dieval, monàstic i al qual se li ha afegit en l’ac-
tualitat un centre de recerca culinària. Més en-
davant, el Llobregat exhibeix un dels trams amb 
més concentració de colònies tèxtils d’Europa i, 
amb raó, simbolitza el procés d’industrialitza-
ció a Catalunya. Visitem la colònia Cal Vidal i el 
seu museu, per tal d’amarar-nos de l’ambient de 
l’època, tot i que la nostra ruta abandona el riu a 
Navàs, abans d’arribar-hi. Per terreny montuós, 
assolim Cardona, símbol de la resistència enfront 
d’un setge ferotge, coronada per la seua fortalesa 
imponent. I als seus peus, el centre històric me-
dieval, declarat el 1992 Bé d’Interès Nacional. I a 
redós, una meravella natural: la muntanya de Sal, 
única al món, que creix mentre la pluja l’erosio-
na. 

PROPERA PARADA, SOLSONA
Solsona és capital de comarca, una de les terres 
més apassionants i solitàries, més feréstegues i 
seductores. Podríem remuntar la vall de Lord, 
custodiada per la rotunda muralla de la serra de 
Busa, i acostar-nos fins a Sant Llorenç de Mo-
runys, al fil de les aigües del Cardener que naix 
a les fonts del mateix nom, als contraforts de la 
serra prepirinenca del Port del Comte. Solsona 
és lleidatana i el punt més septentrional d’aquest 
primer tram del Grand Tour de Catalunya. És ciu-
tat —títol concedit per Felip II fa més de qua-
tre segles— i seu episcopal. El seu cor, medieval 

també, conté joies inevitables, com la catedral 
de Santa Maria, les diverses portes d’entrada al 
clos murallat, el palau Episcopal —amb el cor-
responent museu—, o la plaça Major, entre tan-
tes. Solsona és, alhora, sinònim de gegants i d’un 
amplíssim bestiari que desfila pels carrers durant 
els dies de festa. I d’un carnaval, un dels més em-
blemàtics dels Països Catalans, amb la incom-
parable penjada del ruc, actualment fet de cartó 
pedra i peluix. 

Tornem a Cardona, deixant-nos guiar pel riu 
Cardener, que ens porta a Súria, minera i anti-
ga. I Manresa, després, que ens atura de nou: són 
els seus ponts, la seu i la Cova de Sant Ignasi els 
principals responsables de conferir caràcter a la 
vila. Del pla de Bages cal superar la muralla mun-
tanyosa que el separa de la conca d’Òdena i la 
comarca de l’Anoia. Una espina dorsal recorre el 
territori des de l’extrem occidental de Montserrat 
cap a Ponent. La ubicació privilegiada d’aquestes 
serres modestes ha propiciat la instal·lació d’al-
guns parcs eòlics.

Passem prop de l’agitació industriosa d’Igua-
lada, per bé que no hi entrem, i ens unim al riu 
Anoia que ens acompanyarà fins al Penedès. Tra-
vessarem Capellades i els seus molins paperers, 
amb el molí de la Vila, que alberga el museu de-
dicat a la fabricació del material en qüestió. En-
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cara alguns meandres i l’Anoia ens obrirà les por-
tes de la comarca veïna. Ja se sap que el Penedès 
és sinònim de vinya, de paisatge reticulat, sàvia-
ment ordenat, i de lideratge en la cultura del vi. A 
través del riu arribem a Sant Sadurní d’Anoia. Hi 
ha el Centre d’Interpretació del Cava, que cal vi-
sitar per a descobrir la història, l’evolució i els ar-
tífexs que han convertit el brevatge en qüestió en 
suculència universal.

Entre vinyes circulem. El cep mostra la seua 
disciplina marcial: s’arrenglera pacientment en 
fileres inacabables, esperant el torn de la colli-
ta o de la floració, depenent de l’època de l’any. 
Aquest paisatge, igual que el viscut quilòmetres 
enrere, es presenta extremadament canviant, pel 
que fa al color i fesomia: quan cau la tardor el 
verd es metamorfosa en una paleta d’ocres, de 
tints subtils que oscil·len entre el groc ben viu i 
un bordeus dens, sord, marronós. L’hivern des-
pulla la vinya; el cep ostenta un raquitisme deca-
dent que dissol l’efecte visual d’una retícula regu-
lar, rítmica, pautada.

En poc més de deu quilòmetres, des de Sant 
Sadurní d’Anoia arribem a Vilafranca del Pene-
dès. Potser caldrà recordar que la vila és una de 
les places fortes del món casteller; espai cobejat 
per les escultures humanes de gamma extra en 
dates assenyalades, com la Diada de Sant Fèlix. 
Epicentre, també, del món vinater, no podrem 
passar per alt el Vinseum, el museu de les Cultu-
res del Vi a Catalunya, ni una passejada per l’ani-
mat centre històric, bona part d’ell lliure de tràn-
sit. No deixeu passar, tampoc, l’oportunitat de fer 
un tast de vins en algun dels molts cellers que 
poblen la zona, o bé, si sou mínimament actius, 
aprofiteu per a fer un recorregut en bicicleta elèc-
trica entre el mar de vinyes, el qual gravarà en les 
vostres retines aquest paisatge singular. 

Des de Vilafranca del Penedès posem rumb 
a la costa. Recorrerem els darrers quilòmetres 
d’aquesta geografia amable, abans de penetrar en 
un terreny accidentat que ens separa del litoral. 
Dominant la plana per on discorregué fa un pa-
rell de mil·lennis la Via Augusta, el castell d’Olèr-
dola s’alça imponent sobre l’emplaçament d’una 
antiga torre de guaita d’època romana. D’aque-
lla època es conserven basaments que suporten 
construccions posteriors d’origen medieval. Olèr-
dola apareix ja en documents de la primera mei-
tat del segle X, i el segle XII sembla que el castell i 
la vila foren arrasats per una ràtzia almoràvit.

La carretera no deixa respir: tot serpentejant, 
arriba a Sitges, amb els seus carrers estrets d’ai-
re pescador i l’església de Sant Bartomeu i Santa 
Tecla, ubicada en una elevació sobre les platges 
locals. Des de Vilanova i la Geltrú cap al sud, el 
litoral perd intensitat, saltat de moments forts on 
la roca mare torna a fer acte de presència. Tor-
nem a l’interior, al fil del riu Foix. L’asfalt no té ni 
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Barcelona: la Ruta Modernista, el barri Gòtic, 
Montjuïc i Collserola, i museus i centres d’art.
Santa Coloma de Cervelló: la cripta de Gaudí a 
la colònia Güell.
Montserrat: una passejada entre el cosmos de 
conglomerat.
Solsona: centre històric. 
Cardona: conjunt medieval i la muntanya de Sal.
Penedès: el Museu del Cava, a Sant Sadurní 
d’Anoia, i el Museu de les Cultures del Vi, a Vila-
franca del Penedès.
La Conca de Barberà: la Ruta del Cister.
Alt Camp: la pedra seca (Pla de Santa Maria) i 
castells i calçots (Valls).
Tarragona: la ciutat romana i la medieval, i un fi-
nal sobre el Mediterrani.

Distància: 462 km
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barraques, marges i alguns bancals conserven la 
memòria d’una tècnica constructiva ancestral i 
mediterrània, declarada Patrimoni de la Huma-
nitat de la UNESCO. I què podem dir de Valls, 
d’aquesta vila, autodenominada quilòmetre zero 
del món casteller, amb la plaça del Blat com a es-
cenari de rivalitats entre la colla Joves Xiquets de 
Valls i la Vella? Només haureu d’assistir a la Di-
ada de Santa Úrsula per experimentar la tensió 
electrificant que s’hi viu. Però Valls, a més, reser-
va al visitant un parell de sorpreses: la dolçor ad-
dictiva del calçot i el campanar més alt de les es-
glésies parroquials catalanes.

Cap a Tarragona, i amb una mica de temps, 
podríem desviar-nos a Reus per a fer una passe-
jada pel seu nucli urbà, amb un ingent patrimo-
ni modernista. Però Tarragona ens espera amb 
una llista farcida d’imprescindibles i una excelsa 
gastronomia. Tarragona és la Tarraco romana, un 
conjunt arqueològic indefugible, Patrimoni de la 
Humanitat; també la ciutat medieval, amb el call 
i la catedral. Tarraco, Tarragona, és platja i port; 
un balcó sobre el mediterrani, com el que clou la 
rambla Nova i des d’on posem fi als més de 460 
quilòmetres d’aquest primer tram del Grand Tour 
de Catalunya. •

un pam de recta. El pantà de Foix recull les ai-
gües del riu homònim, presidit pel castell de Cas-
tellet, una monumental fortalesa d’aire sever. 

Travessem de nou la vinya penedesenca i 
superem la serra del Montmell; accedim al mo-
nestir de Santes Creus, i a través d’aquest a la 
Ruta del Cister. Santes Creus completa una tríada 
cistercenca important, junt amb Poblet i Vallbo-
na de les Monges. La Ruta del Cister ha estat con-
cebuda per al caminant i el ciclista; al viatger se-
dentari no li costarà localitzar les carreteres que 
uneixen els tres centres espirituals.

Caldrà tornar al litoral, tot aprofitant el corre-
dor natural del Gaià. En aquest tram, se succe-
eixen castells de frontera —al curs baix del riu, 
podreu descobrir-los a través d’una ruta senyalit-
zada—, i a Montferri topem amb una obra singu-
lar: el santuari de la Mare de Déu de Montserrat, 
projectat per Josep Maria Jujol, modernista i car-
regat d’arcs parabòlics, s’eleva cap al cel enmig 
d’un marc rural on predomina de vinya. 

Deixarem a prop el Pla de Santa Maria i, una 
mica enllà, Valls. El Grand Tour de Catalunya no 
hi passa; nosaltres en hi atansarem. Del primer 
poble arrenca un itinerari circular que permet 
impregnar-nos del patrimoni de la pedra seca: 
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Aquest recull d'articles és una mostra de la resistència i resiliència de la cultura 
en tots els nostres territoris i àmbits de les arts en aquest darrer any marcat per 
la pandèmia, en el qual el sector cultural ha estat un dels més danyats.

Mentre el virus segueix mutant i rondant pel planeta entrem al 2021 amb una 
injecció d’esperança desitjant que l'energia transformadora de la cultura serveixi 
per refer tot allò que hem perdut i reinventar-nos amb models més avançats.

Selecció d’articles publicats el 2020
https://tempsarts.cat/seleccio-2020/
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Història de l’home 
que no volia fer nosa

En la prosa de Sebastià Perelló 
(Costitx, Mallorca, 1963), hi ha 
com una indesxifrable ambició de 

ventrilòquia, una obstinada i persistent 
voluntat de parlar a través d’un altre. 
En moltes de les seves històries, les 
paraules de l’altre “fan niu” en la boca 
del personatge protagonista, com si 
fossin paraules desnonades. Els mots 
desprenen un gust de cendra, pugen 
com una borra de pèls, com una pasta 
molla i sabonosa, fins al paladar entelat, 
i passen per sobre d’una llengua que és 
de paper de vidre. És com si, per arribar 
a parlar, primer calgués saber expulsar 
les paraules de l’altre. Per poder, sempre 
dificultosament, dir allò que no té nom. 

En la seva literatura, llibre rere llibre, 
en vers o en prosa, Sebastià Perelló 
indaga sobre les paraules dites, sobre les 
paraules que han quedat per dir, sobre 
les paraules trencades, perbocades, ex-
traviades, o simplement empassades. Els 
seus narradors parlen amb la veu d’un 
altre, o parlen callant, o parlotegen a cau 
d’orella, o titubegen tremolosament, o 
els costa dir “aquesta boca és meva”. I 
els seus personatges es mouen, actuen, 
gesticulen amb mans, boca i ulls, cons-

tantment, i saben que, per fer mutis, n’hi 
ha prou a posar el dit a la boca, o a fer 
un simple gest de cremallera davant la 
boca o a fer veure que es cusen els llavis. 
En les seves novel·les, hi ha gent amb la 
boca corcada, o irritada, o travada, gent 
amb fel a la llengua, amb l’alè enverinat, 
amb veus esquerdades o espectrals. 
Alguna cosa de fora els estira la llengua, 
per fer-se entendre. No es tracta de 
saber dir les coses pel seu nom, perquè 
les coses no “tenen” nom. Perelló sap 
perfectament que l’escriptor ha de saber 
buscar i, finalment, trobar una llengua 
nova i fascinant a partir del silenci i de 
les paraules de sempre.

Després de Pèls i senyals (2008), 
Sebastià Perelló va publicar Veus al ras 
(2016), i ara La mar rodona, una obra 
que culmina una potent proposta lite-
rària en una gradació extraordinària de 
qualitat lingüística, de lirisme narratiu 
i d’intensitat estilística. Es tracta de tres 
relats gairebé independents sobre tres 
moments de la història contemporània 
de Mallorca que no tan sols compartei-
xen una mateixa mirada vertiginosa cap 
endins i cap enfora del protagonista, 
sinó també una prosa lírica, porosament 

La mar rodona
SEBASTIÀ PERELLÓ

Club editor
Barcelona, 2020

320 pàgines

Amb ecos de tota una tradició d’escriptors que han 
reflexionat sobre el silenci, de Mallarmé a Pessoa, 

passant per Rodoreda, Beckett o Blanchot, el mallorquí 
Sebastià Perelló proposa a ‘La mar rodona’ un tríptic 

narratiu que interroga el poder del llenguatge 
 i els límits de la llibertat. 

literatura
XAVIER PLA
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densa (ni un sol punt i a part!) i imagi-
nativa. 

Més enllà d’una evident picada 
d’ullet al “mar” de Blai Bonet, el títol de 
la novel·la de Perelló reprèn uns versos 
magnífics del poema “La peixera i el 
dubte” de Josep Carner: “La mar és la 
peixera/de Déu, rodona, amb fites de 
cristall./Som peixos, solitaris o muts en 
la corrua:/joguina de les forces del pre-
gon”. No és ben bé que el protagonista 
dels tres relats, titulats successivament 
“Paper banyat”, “La peixera” i “A lloure” 
sigui el mateix: un aprenent de barber 
en el primer, un venedor d’espardenyes 
en el segon, el propietari recepcionista 
d’un hotel en el tercer. Més aviat sem-
blen tres diferents projeccions intros-
pectives d’una mateixa consciència 
individual: és un home solitari, sensat 
i impassible. Per les pàgines d’aquest 
llibre extraordinari, hi deambula un 
home conformat, impermeable, més 
aviat anodí, que busca, per sobre de tot, 
passar inadvertit, que vol “ésser discret”, 
“no fer nosa”. És algú a qui li agrada 
callar, però que “no calla com els altres”. 
Simplement, no vol ser una molèstia, 
no ha volgut destorbar mai, no vol ser 
pesat. Observa, escolta atentament les 
paraules de la mare, les rondalles del 
pare mentre fa el dinar o les dites de la 
padrina, sempre present, que fa: “Que 
en dirien de coses, aquestes llunes, si 
poguessin parlar”. Ell vol mirar enda-
vant, convençut que “el passat és la 
baluerna que has de deixar estar”. Però 
si el podem llegir (i escoltar, la novel·la 
de Perelló mereixeria ser escoltada) és 
perquè rebutja rabiosament el posat 
“vençut, desgavellat, sense coratge” del 
seu pare. És per això que parla i que 
escriu, que projecta fer un llibre “sobre 
res dedicat a ningú”, que recupera unes 
notes, “escolis d’un text que no escriuré 
mai”. És la palinòdia, la retractació final, 
la mise en abyme de la narració. Final-
ment, el narrador escriu, molts anys 
després, perquè “diuen que els morts 
t’estiren la llengua, que fan dir coses”.

La mar rodona és, una vegada més, 
un llibre genre-defying. Perelló pre-
senta una novel·la que també és un 
assaig. També és un poema en prosa 
amb imatges tan potents com la d’una 
síndria retxada rodolant per una costa 
observada rere unes cortines. És una 
novel·la d’idees. Però també té un apunt 
de digressió sociològica sobre el turisme 

contemporani i una proposta teòrica 
més que postmoderna sobre el nou jo 
de l’hospitalitat (“Tots som hostes a 
casa. I jo és un hostal”), la retòrica d’ho-
tel volàtil (“catedral de la nimietat”, “un 
vaixell que s’ha insularitzat”), caricatura 
del nomadisme i de la vida precària en 
un món on ja no queden illes i viatjar 
és impossible. També és una indagació 
sobre la subjectivitat, però amb una am-
bició de documentar no tant un període 
històric (la Mallorca del segle vint), sinó 
d’explorar les conseqüències dels fets 
polítics en la consciència quotidiana 
de la gent del carrer, que bàsicament 
són el silenci, la por i la humiliació de 
la guerra, o els sobreentesos, els secrets 
i els misteris de la postguerra. Les refe-
rències a la història poden ser mínimes, 
però suficients: “La guerra ja és això, 
rei, meu. Esguerra tot allò que toca”, un 
“peixot dels falangistes”, o el dia que “el 
president del govern havia presentat la 
dimissió al rei”. El lector pot datar algu-
nes de les pàgines per altres referències 
temporals: l’aparició del tergal o de la 
fòrmica, l’aparició d’un Seat 124… Però 
això importa poc.

Aquesta prosa lírica, que s’agrada a si 
mateixa i que sedueix sobretot pel ritme 
de les paraules, que brilla intensament 
en cada frase i en cada fragment poètic, 
que destaca per la seva imaginació 
verbal, sovint voluptuosa, implica un 
moviment de lectura força diferent del 
d’una narració més convencional. És 
inevitable que el lector es desentengui 
de la intriga (sí, intriga, n’hi ha), que 
s’aturi indefectiblement per degustar el 
que se li presenta, que apreciï la bellesa 
dels mots i de les combinacions inespe-
rades, que busqui als diccionaris alguns 
significats desconeguts, que deixi anar 
la seva imaginació a partir dels estímuls 
sensorials. De vegades, la proposta de 
Perelló sembla excessiva, sobretot en la 
primera part, pel seu lirisme desbocat, 
i en la tercera, per l’excés d’assagisme 
de tesi, perquè van en detriment de la 
narració. Potser la novel·la de Perelló no 
és fàcil de llegir perquè sol·licita lectors 
actius i pacients. Però també hi ha d’ha-
ver lectures que sàpiguen afrontar una 
obra excel·lent, escrita per algú que sap, 
com deia Céline, que una novel·la no és 
una història: és un estil.

Sebastià Perelló
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cinema
ESTEVE PLANTADA

L’any 2020 serà recordat per moltes 
coses, la majoria no gaire bones. 

Una d’elles, la sentència de mort a les 
sales de cinema, amb una salut tocada 
pel tancament continu de sales (històri-
ques o no), la nul·la viabilitat econòmi-
ca del negoci de l’exhibició i la pèrdua 
d’aquella singularitat que fa del visio-
nat d’una pel·lícula un ritual —potser 
el millor de passar dues hores dins un 
cinema, a banda de la imatge i el so: l’ex-
periència de viure-ho en comunitat. Els 
nous temps, rematats per la pandèmia i 
la crisi que se’n deriva, ho aposten tot al 
consum domèstic, als algoritmes i a les 
necessitats induïdes. 

És aquí on trobem Soul, una de les 
grans estrenes de l’any. Disney, tal com 
ja va fer amb la versió en imatge real de 
Mulan el darrer setembre, ha decidit que 
no havia de passar per sales i que s’es-
trenaria directament a la seva platafor-
ma de visionat domèstic, en un dia molt 
assenyalat: Nadal. La decisió se suma a 
l’anunci de Warner, que ha anunciat un 
pla d’estrenes directes a la plataforma 
HBO Max. És la fi del cinema tal com va 

ser concebut? D’una nova era que en li-
quida l’experiència original? Només els 
espectadors i el temps en determinaran 
les respostes, però de moment, el futur 
és tirant a negre per a tots els romàntics 
que encara creiem en l’efecte primordial 
de compartir l’art i l’emoció. 

I això estronca directament amb Soul, 
el motiu d’aquesta crítica. El director 
Pete Docter sap de què va això de la me-
mòria sentimental, ha treballat —i molt 
a fons— en l’emoció que provoca la vi-
vència i en la petjada que ens deixa en la 
formació com a individus. La seva signa-
tura és darrere de Monstres S.A. (2001), 
Up (2009) i Inside Out (2015), tres de les 
pel·lícules de Pixar que més i millor han 
explorat aquests aspectes. Tres obres 

mestres que han anat elevant l’exigèn-
cia de l’espectador, amb el cim en la dar-
rera, Inside Out, la més arriscada, per 
l’abstracció i per la mateixa idea des d’on 
s’edifica.

Inevitablement, quan visionem Soul 
pensem en aquest precedent. Les àni-
mes, els records, la identitat. Qui som? I, 
sobretot, per què? Docter, secundat per 
Kemp Powers, en redobla l’aposta i fila 
una història on veiem la formació de les 
ànimes i ens endinsem en un univers 
fantàstic, amb regles pròpies (la cinta 
que es dirigeix al Més Enllà, el Semina-
ri del Tu, la Guspira que es necessita per 
poder tenir vida a la Terra, etc.). Tot co-
mença amb Joe Gardner, un professor de 
música a temps parcial que en realitat 
voldria triomfar com a pianista de jazz. 
Li ofereixen un nou contracte a l’escola 
on treballa i alhora li truquen per tocar 
amb una reputada cantant. Fa la prova i 
la supera. I, en l’emoció de ser tan a prop 
del seu gran objectiu vital, mor. És l’inici 
de l’aventura.

Un cop fet el recorregut, queda clar 
que Soul té molts mèrits. És ambiciosa 
en el missatge, fascinant en l’execució, 
visualment magnífica (el bullici de Nova 
York, el matís del club i la música, el “vi-
atge” de la connexió amb la creativitat, 
els colors de l’altra dimensió), arriscada 
en el disseny de situacions, mons i per-
sonatges (amb nota alta pels “Jerry” pi-
cassians i bidimensionals). Té una gran 
banda sonora i un gran protagonista (el 
primer afroamericà de Pixar). És atrevi-
da i inquieta: parla d’universos quàntics 
i d’ànimes tristes que vaguen sense nord. 
I celebra la vida, a la fi, sense més condi-
ment que viure-la, lluny d’èxits i expec-
tatives. Hi pot haver algun però, amb tot 
això? Digerida i païda, sí: que si alguna 
cosa li podem exigir a Pixar, perfecció a 
banda, és que no ens deixi mai freds. 

Excel·lència i fredor

Soul 
DIRECCIÓ: PETE DOCTER I KEMP POWERS

Estats Units, 2020
Durada: 100 minuts

Guió: Pete Docter, Mike Jones i Kemp Powers 
Música: Trent Reznor, Atticus Ross i Jonathan Batiste

Fotografia: Matt Aspbury 
Gènere: Animació

ELS CRÍTICS

@eplantada 



EL TEMPS • 5 gener 2021 49

televisió
TONI DE LA TORRE

Si alguna cosa li demano al 2021 és 
que hi hagi menys sèries com Two 

weeks to live, que protagonitza l’actriu 
Maisie Williams a HBO. No és ni molt 
menys la pitjor sèrie que he vist aquest 
any, però sí que és la sèrie que mostra de 
forma més evident l’enginyeria televisi-
va que té al darrere, les decisions d’un 
grup d’individus en un despatx intentant 
determinar quins elements de fiabilitat 
comprovada es poden sumar per donar 
com a resultat una ficció que tingui èxit. 
Això no és pas nou a la televisió. De fet, 
forma part de l’essència d’un mitjà que 
és artístic però també comercial. Però és 
un funcionament que ha tingut, al llarg 
de la història, una major o menor accep-
tació dins de la mateixa indústria, per 
diferents motius. Entre ells el fet que, de 
vegades, seguir el criteri artístic pot do-
nar més rèdits comercials que seguir el 
criteri industrial. De fet, si som on som 
és, en part, gràcies a aquestes alternan-
ces de forces entre les dues grans pressi-
ons que dirigeixen el mitjà i els projectes 
que hi poden tenir cabuda. És gràcies al 
fet que hi ha hagut moments en què la 
vessant artística s’ha situat al capdavant 
que avui parlem de “televisió de prestigi” 
en oposició a la televisió desprestigiada.

HBO va convertir aquesta idea en 
eslògan quan va dir allò de “it’s not TV, 
it’s HBO”. El fet que fos un eslògan (per 
tant, fet per vendre), i el fet que HBO 
tingués tant d’èxit diu molt del paper 
que aquesta estratègia i les sèries que en 
van resultar van tenir per transformar el 
mitjà, fent que actualment la “televisió 
de prestigi” estigui més estesa que en 
dècades anteriors. És per això que en els 
últims anys s’ha parlat de l’edat daurada 
de les sèries. Jo no estic particularment 
d’acord amb aquesta definició. Penso 
que l’eslògan de l’HBO inclou una false-
dat (les seves sèries sí que són televisió: 
hereten les principals característiques 
del mitjà). I penso que la televisió des-

prestigiada va donar grans sèries, algu-
nes més valuoses que moltes de les sèri-
es de la televisió de prestigi. La qualitat 
no és un patrimoni exclusiu de la ves-
sant artística; també des de la vessant 
industrial poden sortir sèries extraor-
dinàries i no estic d’acord amb aquesta 
visió dicotòmica. Ara, sí que coincideixo 
en el fet que, generalment, quan mana 
el criteri industrial, la sèrie resultant sol 
ser poc estimulant, situant-se en una 
zona de confort flàccida.

Això és exactament el que trobem a 
Two weeks to live, on Maisie Williams in-
terpreta un personatge semblant al seu 
personatge d’Arya Stark a Game of thro-
nes però en un context extret de sèries 
com The end of the f***ing world i amb 

un to similar a Killing Eve. Així, la prota-
gonista és una noia entrenada per matar 
que s’embarca en una road movie per 
venjar la mort del seu pare. L’actriu fa un 
bon paper, però és difícil desprendre’s 
de la sensació que estem veient un sola-
pament d’influències més que una sèrie 
amb vida pròpia. Hi pots veure constant-
ment la mà del doctor Frankenstein tele-
visiu. La meva percepció és que aques-
ta manera industrial de generar sèries 
ha anat en augment l’últim any, que és 
un efecte col·lateral més de la guerra de 
l’streaming, en detriment de les sèries 
d’autor, i que l’alternança de forces de 
la indústria s’està tornant a produir, ara 
en sentit contrari. Two weeks to live no 
és la pitjor sèrie que he vist enguany. De 
fet, ha estat prou entretinguda. Però sí la 
que més m’ha fet la sensació d’estar re-
corrent camins creativament esgotats. 
Hores després d’acabar-la ja me n’havia 
oblidat. Al 2021 li demano sèries que no 
em pugui treure de les retines. 

 Maisie Williams

La suma de ‘Two weeks to live’

Two weeks to live
CREADORS: GABY HULL I  

PHOEBE ECLAIR-POWEELL

Repartiment: Maisie Williams, Sian Clifford 
Minisèrie: 6 episodis 

Plataforma: HBO @tonidelatorre 
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A
ndré Gide sempre es va pe-
nedir d’haver refutat el ma-
nuscrit de Marcel Proust. 
Sembla que la primera 
lectura d’A la recerca del 

temps perdut li va semblar extraordinà-
riament confusa i tediosa. Un error que 
el va turmentar la resta de la seua vida. 
Fins al punt d’escriure, poc després: “Le 
refus de ce livre [...] restera l’un des re-
grets, des remords les plus cuisants de 
ma vie”. I així fou: Gide va portar sempre 
l’aresta de no haver sabut descobrir un 
chef-d’oeuvre; és a dir, d’haver perdut per 
a l’editorial Gallimard un dels grans èxits 
literaris de la història. 

No és fàcil valorar un lli-
bre. I més si se’n surt dels re-
gistres habituals, de la moda 
del moment. Ben mirat, l’estil 
de Proust embafaria Gide, de 
prosa prima i directa, del tot 
sintètica. Aquelles frases me-
àndriques li semblarien ines-
gotables i, probablement, mal 
escrites. A més, també pesaria 
el component personal: Gi-
de veia Proust com un esnob, 
com un diletant que no troba-
va en la literatura més que un 
entreteniment.

Ho pensava mentre lle-
gia Les espines del peix, de Jo-
sep Colomer, guanyador del 
Premi Andròmina de Narrati-
va de 2019. És un llibre escrit 
amb un humor i una frescor 
inesperats, ple de grans mo-
ments literaris, amb descrip-
cions sucoses de personatges 
del poble de Benitatxell (que 
anomena Benià a la novel·la), 
i que de vegades em recorda-
va l’elenc zoològic de l’admirat 
i enyorat Jesús Moncada a la 
seua Mequinensa. La metàfo-
ra de l’espina del peix (Benià 
és un llarg carrer central i to-
ta mena de carrerons laterals) 

és admirable. Colomer va desgranant la 
història del poble, d’una manera crono-
lògica, explicant històries totes elles ben 
salpebrades, i introduint sempre una no-
ta amable, una mirada incisiva i lúcida. 
Les narracions de les madoselles (toca-
des per la mala sort, fins al punt de ser 
vistes com ocells de mal averany), del 
sergent de la Guàrdia Civil, o del mestre 
coix i malgirbat, són vertaderament ex-
cepcionals, pàgines que mostren un es-
criptor de raça.

I, tanmateix, la facilitat literària de 
Colomer potser també ha estat el seu 
punt feble. Vet ací on volia arribar. En al-
gunes ocasions, i a mesura que avança 
en la narració, s’excedeix en les situaci-
ons còmiques, i és víctima d’ell mateix, 
conduint l’argument fins al paroxisme 
o la inversemblança, en un to que qua-
si adopta l’estil sainetesc. Tot això unit al 
fet que als diferents capítols els falta un 
eix més clar perquè no semble un gar-
buix d’anècdotes costumistes, rejunta-
des amb més o menys encert. Punts cab-

dals que debiliten una mica el 
potencial de l’obra.

Al meu parer, el llibre de Jo-
sep Colomer té aquests pro-
blemes narratius. Pense com 
es podrien haver superat, qui-
na tasca hauria pogut propo-
sar l’editor per tal de resoldre 
aquestes qüestions. Però, ales-
hores, es tractaria d’un altre 
llibre, que potser no ens agra-
daria tant. Perquè, superant 
aquestes qüestions, quin gran 
treball és Les espines del peix! 
Hi traspua la descripció d’un 
col·lectiu humà i d’un paisat-
ge ple de tendresa i enyor. I, 
com tots els grans llibres, ani-
ma a visitar aquell territori, 
a pujar al puig de les Cabres 
(o de la Llorença), a visitar la 
mar de Benitatxell i prendre 
unes sardines torrades al xi-
ringuito i a passejar pels car-
rers de l’espina de peix. Em 
quede amb aquest bon gust de 
la lectura, amb aquells flaixos 
plens de vida i de color, que 
m’ha fet viure durant uns dies 
al cor més pregon de la Mari-
na. Una recerca del temps per-
dut entranyable, capturat amb 
tots els excessos personals de 
l’autor.

LLETRES DEL MAS

Espines literàries 

MARTÍ
DOMÍNGUEZ

@MartiDominguezR
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Les assegurances MyBox tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la seva prima és mensual (l’opció de pagament anticipat, en la qual el preu del primer període de l’assegurança s’abona íntegrament en la data en què l’assegurança inicia 
els seus efectes, es reserva per a clients de Banca Premier o Banca Privada). No s’apliquen recàrrecs per fraccionament. Si l’assegurança es renova, la prima de renovació es pot recalcular d’acord amb les condicions de la pòlissa. Subjecte a les condicions de MyBox. L’import de 
la prima es calcula a partir de l’edat de l’assegurat, la ubicació, la data de construcció i els metres quadrats de l’habitatge, com també la forma de pagament i els capitals per assegurar en el moment de la contractació. Exemple representatiu calculat 
per a una persona física de 37 anys que contracta el dia 1-9-2020 un MyBox Llar amb prima mensual per a la seva residència habitual a Barcelona construïda l’any 1997 amb 90 metres quadrats, 90.000 € de capital per al continent, 29.000 € de capital 
per al contingut, 300.000 € en responsabilitat civil i 6.000 € en protecció jurídica. Amb les dades indicades anteriorment, resulta una prima de 30,21 € al mes amb impostos i recàrrecs inclosos durant els 3 primers anys. Aquesta prima és vàlida fins a 
la renovació de l’assegurança, moment en què s’actualitzarà d’acord amb les condicions de la pòlissa. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, com també a les condicions de subscripció i contractació. MyBox Llar és una 
assegurança de llar de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i 
Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil professional corresponent per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. En pots obtenir més informació a la seva pàgina web. NRI: 3518-2020/09681

Diuen que a la vida mai no deixem d’aprendre. Aquests mesos ens han ensenyat 
moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. 
Perquè a CaixaBank, estar amb tu vol dir oferir-te tota la protecció que necessites 
per dormir tranquil des de 0,99 €/dia amb MyBox Llar. 

AMB TU  

Ara pots 
dormir tranquil 
des de

durant els tres primers anys   

0,99
€/dia
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