
DIMARTS, 16 ABRIL 2019 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 15

28AEleccions generals

Les crítiques indepen
dentistes a TV3 per
entrevistar Inés Arri
madas són tan absur

des com injustes. ¿En quin mo
del de televisió pública pensen
els que l’acusen de ser submi
sa? ¿En el de les televisions ge
neralistes privades, que per sis
tema ometen l’existència d’una
part rellevant de la població (al
País Basc, a Catalunya o a Galí
cia) que no solament no se sen
ten espanyols sinó que volen
viure al marge dels seus refe
rents polítics, culturals i me
diàtics?
D’això també se’n va parlar a

l’entrevista d’ahir a Els matins
de TV3 a Cayetana Álvarez de
Toledo. En comparació amb
Arrimadas, que se sent més cò
moda en el cos a cos irritat i ir
ritable, la candidata del PP va
saber subratllar la doctrina que

més li convenia. Va practicar el
contraatac, emfasitzant la vo
luntat de deixar constància que
jugava a camp contrari. El
camp contrari és TV3, a qui va
acusar de ser vulgar i grollera
en l’humor sectari i de partici
par en la conspiració per un
cop d’Estat contra la democrà
cia més greu que el 23F.
Més enllà del contrast entre

lahipertensióde les preguntes i
la hipotensió de les respostes,
al final aquesta mena d’entre
vistes, que no busquen la com
plaença ni dels entrevistats ni
de l’entrevistador ni dels es
pectadors, haurien de ser més
habituals. Les televisions, tant
públiques com privades, abu
sen de converses en què res no
es rebat o en què cada part in
tenta obtenir un benefici im
mediata sense despentinarse.
TV3 també és l’única televi

sió pública obligada, per sen
tència, a emetre l’anomenat
Espai compensatori, que va ob
tenir índexd’audiència simpto
màtics. Algunavegadahe recla
mat que, per eixamplar la base
de la pluralitat en l’opinió i la
representativitat social, políti

ca i cultural, TV3 hauria de te
nir un programa anomenat
Gent que no surt mai a TV3.
També es podria dirEspai com
pensatori, que inclou una triple
càrrega d’ironia punk.
Més ironia punk: els llaços

grocs de proporcions basques
que van rebre Albert Rivera a
Errenteria. “És la internaciona
lització del conflicte”, em co
menta un periodista que surt
bastant a TV3 però mai a TVE
(que també hauria de plante
jarse algun espai compensato
ri). No l’escolto perquè fa dies
que estic abduït per les cròni
ques periodístiques fiables que
expliquen la vida de Julian As
sange a l’ambaixada equatoria
na de Londres. El qui va ser pe
ça clau de la internacionalitza
ció del conflicte català i paladí
de la defensa dels drets civils
mundials contra el totalitaris
me de la seguretat escriviamis
satges subversius a les parets
amb excrements. M’imagino
que ho devia fer amb els seus
propis excrements i que no
devia aprofitar la merda d’algú
altre.
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Rivera proposamodificar la Carta
Magna per blindar drets socials
Cs vol garantir que no prevalgui l’home sobre la dona en la successió a la Corona

Ciutadans ha decidit marcar dis
tàncies amb Vox, fins i tot amb
el PP, malgrat l’oferta d’Albert Ri
veraper formarungovernambPa
bloCasado, enmatèria social.Enel
seu programa electoral, a l’esbor
rany del qual ha tingut accés La
Vanguardia, s’aposta per “actualit
zar” laConstituciópergarantirque
l’Espanya del segle XXI continuï
sent una societat d’homes “lliures i
iguals”.
Enunacampanyamarcadaperla

polaritzacióil’augedeVox,elslibe
rals intenten construir una mena
de tercera via entre el PSOE i el
binomi PPVox. Els hi va la vida,
ja que, segons el CIS, gairebé
un 40% dels votants de Cs el 2016
dubten ara si confiarlos el seu su
portel28A.
El programa electoral de Cs ad

voca per una “actualització” de la
CartaMagnaque serveixi per blin
dardretssocialsadquirits.Éselque
alguns dirigents taronges definei

xencomaclàusula “antiVox”.En
tre les mesures n’hi ha una que
afecta la Casa Reial, ja que Rivera
proposa“eliminarlapreferènciade
l’homesobreladonaenlasuccessió
a la Corona”. Una modificació que
no s’havia volgut abordar fins ara
per no obrir el debat entorn de la
Corona, després que els Reis no
méshagintingut filles i lasuccessió
recaigui sobre la princesa Elionor.
PerCsaquestamodificaciódelallei
tambéésungestsimbòlicafavorde
la igualtat entrehomeidones.
Però l’actualització de la Carta

MagnaquedefensaCs ésmoltmés
àmplia. Entre les modificacions
quedefensaRiveradestacaladega
rantiriblindarperlleielmatrimoni
gai davantpossibles intents demo
dificar la norma aprovada l’any
2005. Exactament, en un apartat
del document que demana “actua
litzar la Constitució per garantir la
igualtat”, Cs defensa “blindar el
matrimoni entrepersonesLGTBI i
inclourehi el dret a la no discrimi
nació per raó d’orientació o condi
ció sexual”.
AprincipidecampanyaRiveraja

vaapuntarlesintencionsquerecull

araelprogramadeCs.“Aquestpaís
ha fetmolts passos en les llibertats
civils, somunpaís amb famílies di
ferents, però totes famílies: una
LGTBI, una custòdia compartida,
una de gestació subrogada... Cal
ferloscostat”.
El programa liberal incorpora

mésmesuresensuportacol∙lectius
ambriscd’exclusió. Enaquest sen
tit, Cs promourà una nova “llei
d’igualtat real per al col∙lectiu
LGTBIperposar fi a qualsevol dis
criminació per raó d’identitat, ori
entació o condició sexual”. Amb
aplicacionsconcretes,comlafacili
tació a l’“accés a un allotjament
transitorialespersonesLGTBI,es
pecialment als joves que es veuen
forçats amarxar de casa pel rebuig
familiar”.c
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Rivera vamostrar ahir suport a les reivindicacions delsmotoristes
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]Voxcontinuaenalça i ja
seria la tercera forçaen les
eleccionsmunicipalsa
Madrid, segons l’últim
baròmetreMadridatade
Telemadrid.Manuela
Carmena(MésMadrid)
tornariaaguanyar,ambun
24,1%delvot, seguidadel
PP(JoséLuisMartínezAl
meida,21,5%),Vox(sense
candidat, 17,3%),Cs (Bego
ñaVillacís, 17,2%) iPSOE
(PepuHernández, 16,4%).

Vox supera Cs i el
PSOE aMadrid
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‘El Barça juga a RAC1’
Amb Joan Maria Pou i l’equip d’@FCBRAC1

FC BARCELONA vs. MANCHESTERUNITED
Dimarts, 16 d’abril, a les 20 h

Ho patrocinen:


