
l 2015 podríem viure quatre
votacions a Catalunya, dues
segures, les municipals de
maig i les parlamentàries de

setembre. i possiblement dues més. Rajoy
es podria veure obligat a avançar les del
Congrés de madrid per contrarestar Po-

dem o per contrarestar les plebiscitàries
catalanes. i la quarta votació que tothom
oblida: si el Tribunal Constitucional pro-
nuncia legítima la consulta catalana, com
hauria de ser en un estat de dret, caldrà re-
convocar.

millor no seguir massa de prop les en-
questes per predir resultats, però queden cla-
res dues realitats. Primer, Catalunya té un bloc
majoritari catalanista i, segon, Podemos no-
més troba lloc, si el troba, entre el vot espa-
nyolista minoritari. Podem ha de competir
amb PP, PSC, Ciutadans, uPyd i Vox per fer-
se un forat. L’espanyolisme repartit entre tres
gats al Parlament avui haurà de fer lloc al
quart nouvingut il·luminat. Amb la dificul-
tat addicional per l’espanyolisme que només
un sol partit, el PP, està controlat per madrid,
el que pitjor surt a les enquestes, quedant els
últims.

«roma no paga traïdors» va espetar el ge-
neral romà als tres traïdors que assassinaren
Viriatque resistia l’ocupació de la penínsu-
la i acabaren ajusticiats pel cònsol tarrago-

nès Escipió. Traduït a l’espanyolisme: «ma-
drid no paga botiflers». efectivament quin
premi rebran Alicia Sánchez Camacho, el
PSC o Duran Lleidapel seu anticatalanisme
botifler? La marquesa de la Camarga, com li
diuen per les seves autoescoltes al restaurant
de l’eixample barceloní, lidera el partit que
quedaria vuitè dels vuit partits avui repre-
sentats al Parlament de Catalunya. És el
mateix PP de rajoy que governa amb majo-
ria absoluta a madrid! el PSC s’ha rebentat
en no saber respondre al cop d’estat del PSOe
i del PP al Tribunal Constitucional que es-
tripava l’estatut el 2010. Les restes fidels a ma-
drid tampoc tindran premi si sobreviuen els
caníbals de Podem.

La marquesa de la Camarga té poc futur,
però què dir de l’altre marquès del Palace de
madrid, duran Lleida, «fotografiado des-
ayunando como un marqués de chaqueta
cruzada» com el retrata el periodista i polí-
tic cordovès Lucas León Simón. duran Llei-
da s’està quedant sense terra sota els peus. Ha
jugat a la puta i la ramoneta amb l’autono-

misme i, més puta que ramoneta, amb l’in-
dependentisme. Però arriba el moment de
donar la cara o caure de cul. Cara o cul, ma-
drid o Catalunya?

duran Lleida té sort que el president de la
generalitat Artur Mas ha aconseguit retar-
dar les eleccions al Parlament fins al setem-
bre. duran Lleida no haurà de despullar-se
fins passades les municipals de maig, de si va
de cara amb l’independentisme o de cul amb
l’espanyolisme. Si duran Lleida va de cul cap
l’espanyolisme es trobarà una espessa sopa
de lletres lluitant per la minoria de l’electo-
rat. Podria quedar com a partit extraparla-
mentari unió democràtica de Catalunya, jun-
tament amb els centralistes de Rosa Diez
d’uPyd i els vivaespañas d’Aleix Vidal Qua-
drasde Vox. Quants diputats treu duran Llei-
da deslligat de la mamella de Convergència?
Si és que el seu partit unipersonal el segueix
al suïcidi col·lectiu, perquè pot molt bé tro-
bar-se duran Lleida tot sol contra Catalunya.
i quin premi rebrà de madrid? el que me-
reixen tots els botiflers.
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luís Prenafeta, el patriota que
té una fortuna en paradisos
fiscals, la major part de la qual
podria ser d’origen delictiu,

explica en el seu llibre de memòries L’om-
bra del poder, escrit el 1999, que quan

es va crear TV3 ell pensava que era el
conseller de Cultura el  responsa-
ble de desenvolupar-la. «Però Jor-

di Pujol no ho veia així», afirma. Prenafeta
explica com Pujol posava i treia directors.
La influència de TV3 ha sigut immensa en
la construcció de la Catalunya dels últims
trenta anys. Un èxit com a fenomen de co-
municació de masses –alienació, en
 dèiem abans– i un fracàs de la resta del
país. L’últim exemple ha sigut la projecció
de Ciutat Morta, un documental editat el
2013, que ha rebut dos premis, que s’havia
projectat en diferents llocs del país, però

que gairebé romania en la clandestinitat
fins que TV3 l’ha emès a contracor i d’a-
magatotis pel Canal 33 un dissabte al ves-
pre. L’impacte ha sigut brutal. És com-
prensible la reacció d’una ciutadania que
s’ho empassa tot, des del Sálvame a la
doctrina governamental, però hem assis-
tit a l’enèssima demostració d’ineptitud
de la nostra classe política. No ha reaccio-
nat pels fets de Ciutat Morta fins que ha
sortit a la televisió oficial. Felicitats.
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Jordi Xargayó

Horaris de la
televisió
JOAN GIMÉNEZ RÀFOLS. PUIGCERDÀ.

Si tant ens volem assemblar a
europa, podríem començar per
modificar els horaris de nit de les
tele visions. A França, els informa-
tius de la TF1 emeten a les 20.00
hores i tot seguit la programació de
nit. el mateix passa al regne unit,
com a la resta de països de la ue. Si
no recordo malament aquí, a es-
panya, excepció feta de Cuatro i La
Sexta, la resta d’àmbit nacional, els
infor ma tius són a les 21.00 hores.
Per descomptat que la programa-
ció de nit s’allargarà fins a les tan-
tes per als que les vulguin seguir i
puguin. Ara bé, per la gent que l’en-
de mà s’ha de llevar d’hora per a -
nar a treballar els suposa un des-
 torb. Sembla que des del govern
de l’estat, existia o existeix dema-
nar una modificació d’hora ris a les
televisions públiques de les comu-
nitats autònomes. Ara sor tirà, com
no podria ser d’una altra manera,
l’assumpte de les competències.
Per altra part, no es taria de més
que el director d’informatius de
TV3 procurés modificar el guió, si
li permeten, a més dels horaris,
com són les constants al·lusions a
independència, eleccions, ara pel
mes de setembre, i a les reunions
dels dos personatges que manen
Catalunya –molt diferent de go-
vernar–. en ge neral la gent en co-
mença a estar més que tipa, n’està
farta, ja que tots plegats portem

quatre anys escoltant la mateixa
cançoneta i aquesta televisió la pa-
guem entre tots. no l’oblidin ja que
després alguns tindran que ento-
nar el «mea culpa...».

El pressupost 2015
FRANCESC BUIXEDA CABRÉ. SANTA PAU.

després de l’acord? entre mas i
Junqueras, s’ha alliberat la trami-
tació de l’aprovació pressupostària,
erC ha retirat les esmenes pre-
sentades i votarà en contra de les
que ha presentat l’oposició. Que bé,
així és com funciona la demo-
 cràcia, avui no ho veig bé i de mà sí.
Amb això erC aconsegueix incor-
porar al pressupost la consig na ció
necessària per construir les es-
tructures d’estat i Ciu pagar als
funcionaris i poder complir la pro-
mesa política de retornar part de la
paga extra retirada des del 2011, són
més de 210.000 i les seves corres-
ponents famílies. els partits sobi-
ranistes diuen que els manca acon-
seguir uns 500.000 vots perquè el
resultat del 27-S sigui favorable.

Com a mostra, per la creació de
la Hisenda pròpia es convocaran
aquest any 168 noves places, entre
tècnics, inspectors i la resta de per-
sonal, amb una dotació de 44 mi-
lions d’euros. mirat fredament,
sembla molt agosarat incrementar
el personal, i en conseqüència la
despesa, abans de saber el resultat
dels comicis «plebiscitaris» o «cons-
tituents» del 27-S. el carro no pot

anar davant dels cavalls o un edi-
fici no es pot començar pel terrat.
i si després de les eleccions no s’a-
consegueix el vistiplau de la ciuta-
dania? Què farem amb el personal
de la Hisenda i de les altres estruc-
tures?

Classe política d’iniciativa sobi-
ranista, seny! i espereu el resultat del
27-S, o si hi ha pressa avanceu la
data, però sense saber-ho, fer des-
peses innecessàries per la creació
de les estructures d’estat, és una
aposta arriscadíssima, i les conse-
 qüèn cies sempre cauen sobre la
ciutadania, tant si som indepen-
dents com no. Són prioritats, però
sembla que primer deuen ésser
els serveis públics, que han sofert
moltes retallades. «Vesteix-me a
poc a poc que tinc pressa».

Museu de Fotografia
Contemporània a
Torroella
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE.
TORROELLA DE MONTGRÍ.

S’acaba d’aprovar el Pla nacional
de Fotografia, el qual inclou la
creació del Centre nacional de Fo-
tografia i que s’ubicarà en una fu-
tura esplanada de museus a la
muntanya de montjuïc de Barce-
lona al costat del museu nacional
d’Art de Catalunya i del qual depen -
drà orgànicament. entre els eixos
d’acció d’aquest pla hi ha la creació
i ampliació de la Col·lecció na-

cional de Fotografia, així com la
creació d’un portal de fotografia per
donar a conèixer el patrimoni fo-
togràfic de Catalunya.

És una bona notícia per a tots els
amants de la fotografia. mentres-
tant es pot gaudir del museu de Fo-
tografia Contemporània de la Fun-
dació Vi la Casas a Torroella de
montgrí. A les sales del Palau Sol-
terra del s. XV, on residien els com-
tes de Torroella de montgrí, s’hi po-
den veure unes 200 fotografies
d’artistes contemporanis que per-
tanyen a la col·lecció i que mai no
deixen de renovar-se per plaer dels
visitants. A la vegada s’hi fan ex-
posicions temporals relacionades
amb un fotògraf o tema, i també es
convoca cada any un concurs de fo-
tografia. Tot això, gràcies al mece-
nes privat Antoni Vila Casas, un
empresari farmacèutic que va crear
l’any 1986 la Fundació Vila Casas
amb el propòsit de promocionar
l’art contemporani català.

Gasoil i benzina 
CARLES MALLART. GIRONA.

divendres 16 tornant de Blanes,
em paro a carregar el dipòsit de ga-
soil a Les Alegries sortint de Lloret
de mar, un xicot d’uns 25 anys,
simpàtic, alegre... em diu: li ser-
veixo? sí, si us plau, ple. Li dic, es-
colta que a Llagostera allà al Bon-
Preu pago a 0,99 €/l, i aquí vosaltres
a 1,01 €/l, com a mínim l’efecte òp-
tic de no arribar a un euro/litre és

signiticatiu i li ho faig notar. respon
ell molt professional: Qui li serveix
a Llagostera, senyor? li dic, jo ma-
teix. Ah, doncs miri aquests dos
cèntims per litre són el servei que
li dono, li estalvio embrutar-se les
mans. Com que era un xicot entès
i que es podia conversar li dic:
Com és possible que sobretot a
repsol i a Cepsa, els preus semblin
d’un altre país. respon, miri, vaig
treballar 4 anys a la firma i les dues
marques són com una franquícia,
als titulars de l’establiment els di-
uen un preu i si el va bé doncs bé i
si no, també, hi ha diferències que
poden superar els 23 cent/l que vol
dir unes 35 ptes de les d’abans que
per 60 litres com és el seu cas,
doncs miri 2.000 ptes d’estalvi, de
quan anava en ptes, de diferència
poc més o  menys. Però li diré una
cosa si de les mil i escaig gasoline-
res que hi ha a Catalunya s’incor-
poressin una o dues persones per
torn a cada una d’elles miri d’un sol
tema l’atur que ens estalviariem. Les
màquines ens acabaran arruinant.
Bona lliçò em va donar i té la seva
part de raó. m’agrada parar-me de
tant en tant a Les Alegries, et fan la
factura oficial al moment, estan
preparats i professionals. em diu
aquí sempre som dos a cada torn,
excepte una franja de dues hores al
matí i dues al vespre de 7-9 que bai-
xa la feina. Tot estudiat i acaba la
conversa amb un: Que tingui una
bona nit i no s’oblidi que aquí tre-
ballem molt bé. A aquest xicot mai
li faltarà la feina.
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