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ca i potser realment es tracta 
d’una lluita pel de sempre, que 
és el poder. Passa en el seu cas i 
en el d’altres, propensos a vestir 
com a batalla per les idees una 
cosa molt més terrenal.  

A Vox també hi va haver una 
temptativa de debat intern, però 
Santiago Abascal el va concloure 
donant-se més competències, 
que mai se’n tenen prou, i impe-
dint l’entrada als crítics a la seva 
assemblea de Vistalegre. Això va 

deixar Javier Ortega Smith la via 
lliure per repartir salutacions i 
abraçades: sempre s’ha de sospi-
tar de les mostres d’afecte dins 
d’un mateix partit.  

Batalla epidemiològica 
En fi, en això estàvem, entregats 
a les guerres internes, des dels 
més espanyols fins als més inde-
pendentistes, aferrats sense dis-
tinció a la calculadora electoral, 
quan el coronavirus els va obli-

gar a canviar de pista i entrar en 
el terreny de la política i de la 
gestió. Al principi els devia sem-
blar interessant aquest nou te-
ma, fins que –la temptació era 
irresistible– alguns van desco-
brir que també amb el virus es 
podien esgarrapar uns quants 
vots. I aquí estan, en plena bata-
lla epidemiològica, sense pro-
tecció ni mascareta, disposats a 
donar a la nova crisi el vernís 
que solen donar a les altres, ca-

paços de discutir sobre la gestió 
tècnica amb arguments no ja 
polítics, sinó de partit.  

El cas és que, acostumats al 
politiqueig intern de cada dia, 
aquesta resultarà una prova 
per al ciutadà. Dic ciutadà, no 
votant, i aquesta diferència és 
la que potser ho expliqui tot: la 
manera com ens tractin retra-
tarà l’altura política de cadas-
cú. Quan tot passi, tornaran a 
caure en les baralles que han 

hagut de posar en mode pausa. 
Diran que són ideològiques. 
Però si d’aquí no surt, almenys, 
la disposició per posar-se d’a -
cord resultaran encara menys 
creïbles en el moment en què 
tot torni al seu lloc i ens tornin 
a parlin de la taula de negocia-
ció, de la llei educativa, dels 
acords d’Estat o del pacte de To-
ledo. De la política, vaja, que en 
algun moment van confondre 
amb la crispació. H

El Govern dona tres milions  
a la pseudohistòria catalana
b Dues empreses 
vinculades a l’Institut 
Nova Història reben 
ajudes des del 2012

b TV-3 va pagar 
184.550 € per emetre 
6 documentals sobre 
teories revisionistes

L
a pseudohistòria catala-
na traspassa fronteres i 
arriba al Regne Unit. The 
Guardian s’ha fet eco de 

les controvertides teories de l’Ins-
titut Nova Història (INH). L’asso-
ciació, fundada per l’escriptor 
Jordi Bilbeny i l’empresari Albert 
Codinas, des del 2007 ha difós 
una visió alternativa de la 
història de Catalunya, atribuint 
catalanitat a Colom, a El Cid, als 
germans Pinzón, a Hernan Cor-
tés, a Garcilaso de la Vega, a Piza-
rro, a Magallanes, a Velázquez, a 
San Ignasi de Loiola, a Leonardo 
da Vinci, a Santa Teresa de Jesús, 
a El Greco, a El Bosco... 

El rotatiu es preguntava di-
lluns com pot ser que la Genera-
litat hagi donat més de tres mi-
lions d’euros públics a empre-
ses vinculades a aquest polèmic 
institut que també defensa que 
Cervantes i Shakespeare eren, 
no només catalans, sinó també 
la mateixa persona. Tot i que, 
de fet, aquesta última teoria no 
correspon exactament a l’INH, 
sinó a Miquel Izquierdo, que va 
deixar la institució després de 
desavinences amb Bilbeny. 

«Catalunya paga tres milions 
d’euros a empreses vinculades 
amb la teoria que Shakespeare 
era català», titulava The Guardian, 
que recollia les preguntes parla-
mentàries que va presentar el di-
putat socialista Ferran Pedret. En 
la seva resposta, el 22 d’octubre, 
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bretot la direcció general d’Ac-
ció Cívica i Comunitària.  

«Comparteixen domicili fiscal 
o administrador. El vincle és 
força clar», va reblar Pedret. En 
una altra pregunta parla-
mentària, aquest cop dirigida a 
Núria Llorach, presidenta de la 
Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, aquesta va detallar 
que havien abonat 184.550 euros 
en concepte de costos de drets 
d’emissió per sis documentals 
«inspirats en les investigacions 
de l’INH». «No s’hauria d’ajudar a 
difondre pseudociència de cap 
mena. De la mateixa forma que 
des dels mitjans públics no s’ha 

de donar espai a antivacunes ni 
terraplanistes, en aquest àmbit 
tampoc», va dir Pedret. 

El llibre Pseudohistòria contra 
Catalunya assenyalava TV-3 com 
el vehicle de difusió més gran 
de les tesis de l’INH. Segons el 
coordinador de l’obra, Vicent 
Baydal, només la quantitat des-
tinada a la producció dels docu-
mentals tindria relació directa 
amb la difusió pseudohistòrica, 
«però l’entramat d’empreses lli-
gades als fundadors de l’INH 
que reben contractes per diver-
sos serveis també acaben ali-
mentant la Fundació Institut 
Nova Història». H
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sidida pels dos presidents. 
Amb tot, la data de la reunió 

encara no s’ha acordat i el con-
text de la crisi del coronavirus 
la deixa en l’aire. A més, l’absèn-
cia de Bosch obligarà a redefinir 
la delegació catalana. El cessa-
ment del titular d’Exteriors 
també deixa en suspens l’altre 
fòrum de diàleg: la comissió bi-
lateral Estat-Generalitat, que es 
va reactivar el 2018, i els òrgans 
tècnics de la qual han anat sege-
llant acords per evitar fins en 
set ocasions que els conflictes 
competencials derivin en un 
procés judicial al Tribunal 
Constitucional. H
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TURULL, L’ÚLTIM PRES DE L’1-O A SORTIR DE PERMÍS
Terrassa    L’exconseller Jordi 
Turull va sortir ahir de la presó 
de Lledoners per anar a 
treballar com a advocat 
especialista en dret públic al 

despatx Badia de Terrassa.  És 
l’últim dels condemnats pel  
procés que ha pogut abandonar 
la presó unes quantes hores al 
dia per l’aplicació de l’article 

100.2 del reglament 
penitenciari, que flexibilitza  
el règim dels presos. Turull  
va estar acompanyat tot el dia 
per la seva dona i una filla.

Pere Aragonès explicava que no 
constaven contractes amb l’INH, 
però sí amb dues empreses amb 
el qual compartien seu social i 
eren administrades per Codinas: 
Tasca Serveis d’Animació SL i 
Lart Sabercomunicar SL. 

 
RELACIÓ DE LICITACIONS / El Govern 
adjuntava la relació de licita-
cions, entre el 2012 i el 2019. En 
total, 2.569.093,86 euros (que 
amb l’IVA ascendirien a 3,1 mi-
lions), per serveis no lligats amb 
l’INH ni les seves teories, com 
ara monitoratge d’activitats o 
personal de taquilles per a di-
versos ens de la Generalitat, so-


