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legeixo que el director de Catalu-
nya Ràdio, Saül Gordillo, ha
anunciat aquesta setmana que el

programa Crims farà el salt a TV3 du-
rant el primer trimestre de l’any vi-
nent. Me n’alegro. Me n’alegro perquè
el director de l’espai, Carles Porta, és
un bon periodista i, sobretot, un gran
pencaire; i me n’alegro perquè soc dels
que s’hi han enganxat. Dedueixo que,
una mica de rebot, el periodista Carles
Porta (sí, el de Tor: tretze cases i tres
morts, però també el de moltes altres
coses més) ha trobat un espai (ara en
diuen un nínxol de mercat) molt inte-
ressant però des del meu punt de vista
fins ara tractat massa frívolament. A
Crims –si més no en els crims que jo li
he sentit fins ara, que no són tots–,
Porta hi ha trobat el nínxol però també
la fórmula. A mi no m’ha agradat mai,
el periodisme de crims, però m’hi en-
ganxa el que té de descripció de la nos-
tra societat. De què som capaços de fer.

L “L’espai de
Carles Porta fa el salt
a TV3. Me n’alegro.
Soc dels que s’hi
han enganxat

I Porta ho relata d’una manera profes-
sional –la seva veu en off em sembla
que és un dels grans secrets– i el to nar-
ratiu, àgil i objectiu, va fer que m’en-
ganxés als capítols d’aquest estiu. En
soc un fan. Soc dels que, si m’enganxa-
va conduint i escoltant la ràdio, no po-
dia baixar del cotxe sense acabar el ca-
pítol. Res a veure a com tracten els

crims en segons quines cadenes i res a
veure amb segons quins periodistes de
successos que sento en segons quines
tertúlies fent passar per periodisme
allò que no ho és. Els protagonistes, a
Crims, són els fets; no els periodistes.
Ni els assassins no ho són del tot. Ho és
la trama. No sé com s’ho farà Porta per
conservar en el format televisiu la fór-
mula d’èxit actual. Però com que sé
que, en els programes de Crims que ja
està enregistrant per TV3, hi col·labo-
ren periodistes com ara Tura Soler
(que deu ser la millor periodista de
crims que té aquest país, i que no es de-
dica a anar a programes que són pura
tafaneria), vull pensar que és tota una
garantia. Si segueixen Crims, saben
que tinc raó. Si no, facin-ho i ho veuran.
Perquè, insisteixo, el més interessant
no són els crims. És el retrat de la part
fosca de la nostra societat. El secret?
Que hi hagi Porta al darrere. Malaura-
dament, de casos no n’hi falten pas.

Crims
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A la tres

El servei ferroviari de Roda-
lies i de Regionals pateix a

Catalunya un deteriorament es-
tructural amb incidències, retards i
cancel·lacions de trens diàriament.
I, dins de la xarxa, la línia R3, que
connecta l’Hospitalet de Llobregat
amb Vic, Ripoll i Puigcerdà, s’ha
convertit en un forat negre, ja que
manté la via única amb freqüències
de pas inassumibles. Això la situa
com la menys usada de Rodalies,
amb un 70% de passatgers per so-
ta de la mitjana. Aquesta no és, pe-
rò, una situació conjuntural sinó un
desastre històric. El 6 de desembre
farà 40 anys del terrible accident
de les Franqueses. Un comboi des-
frenat es va estimbar contra el tren
Renfe-2933 ple de viatgers. Vint-
i-dos morts en un dels accidents
més greus de Catalunya. Quatre
dècades després, encara que de
menys gravetat, els accidents es
mantenen a la línia i amb víctimes
mortals per despreniments o per
atropellaments a Montcada.

El dèficit d’inversió de Renfe i
Adif és crònic. Com demostra que
els trens de la línia R3 triguen el ma-
teix temps, o més, que fa 100 anys.
Ho han denunciat sobre el terreny
el president de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, Joan Canadell;
el síndic de greuges, Rafael Ribó, i
molts alcaldes. Amb incompli-
ments sistemàtics del Ministeri de
Foment com ara el del pla d’infraes-
tructures per a Rodalies 2008-
2015, que preveia una inversió de
4.000 milions d’euros, 700 dels
quals per a l’R3, però mai executat.
Una situació intolerable i inadmissi-
ble que comporta problemes greus
de mobilitat, estacions en estat
precari i accidents. S’ha acabat
l’etapa de les promeses i ja només
valen les accions urgents i consta-
tables. Perquè en aquest tema el
govern espanyol ja fa molt de
temps que va perdre l’últim tren.

La històrica
vergonya de
l’R3 de Rodalies

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La comercialitzadora catalana d’energia Holaluz
va debutar divendres al mercat alternatiu borsari
amb l’operació de més envergadura. L’energètica
nascuda “amb la filosofia d’un món amb energia
100% renovable” ha completat també una am-
pliació de capital de 30 milions.

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ BOFILL

Èxit empresarial

Un de cada set infants acaba l’educació primària
sense la competència en comprensió lectora que
li garanteixi un bon desenvolupament. La dada és
demolidora. I caldria que s’hi reflexionés seriosa-
ment. És d’aplaudir que les entitats, com ara la
Fundació Bofill, ajudin a l’escola a treballar-ho.
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Comprar diferent
Judith Saus

Implicació total
Ismael Palacín
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Carlota Pi

Catalunya és un país amb una societat civil molt
potent i un exemple en són les cooperatives, tam-
bé les de consum. Ara, a més, Barcelona i Manre-
sa disposaran dels primers supermercats coope-
ratius. La iniciativa vol fomentar el consum res-
ponsable, participatiu, solidari i sostenible.

SÒCIA DEL SUPERMERCAT COOPERATIU SUPERCOOP

PRESIDENTA I FUNDADORA D’HOLALUZ

http://epa.cat/c/jcpm83
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La cara de
la crueltat

eiem homes, dones i nens amuntegats en camps de
filats inexpugnables on subsisteixen amb la misèria

que els oferim: dutxa per cada 500 persones, vàter per
cada 200. Són refugiats en territori europeu –l’infern a
Turquia o a Líbia és encara més paorós. Veiem famílies
sol·licitants d’asil dormint a la intempèrie a les portes
del Samur de Madrid sense resposta –sense pietat– de
l’Ajuntament perquè la campanya de la fred no comença
oficialment fins al 25 de desembre. Sabem que des del
2015 almenys 15.000 persones han mort al Mediterrani

intentant escapar de la guerra, la
repressió o l’empobriment. El que
no veiem són les cares dels qui es
beneficien de tanta crueltat, dels
factòtums de les empreses militars
i de seguretat, del sector de la
construcció, marítim i tecnològic
que treballen per impedir l’entrada a
Europa als desplaçats forçats (per

conflictes que la venda d’armes genera o estimula).
Sabrem qui són, però, si consultem la recerca del Centre
Delàs d’Estudis per la Pau, El negoci de construir murs,
publicat recentment. Del tot recomanable per entendre
a què destinen els estats els recursos, no precisament a
l’atenció humanitària ni a posar fi a desigualtats i
violències. Per a més informació sobre la vulneració dels
drets en els exilis contemporanis: teatre i taula rodona
organitzada per la Coordinadora d’ONG Solidàries,
Òmnium Gironès i Justícia i Pau, 4 de desembre, 19 h,
Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona.
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Impedir
l’entrada a
Europa dels
exiliats és un
lucratiu
negoci


