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les claus del dia 
DIJOUS, 30 DE JULIOL DEL 2015 ara   

AIXÒ DEL JUGADOR portuguès 
del Jaén que va sortir a la roda de 
premsa amb una samarreta de 
Franco i després va demanar perdó 
al·legant que no sabia que això po-
gués ser un problema pot ser anec-
dòtic, però és significatiu. Ho és que 
ningú no l’avisés, que a ningú no se 
li acudís, que ell no ho preguntés i 
que ell no ho sabés. I també és inte-
ressant saber quines mesures es 
prendran, com altres vegades que 
s’exhibeixen símbols feixistes, en 
comparació amb altres símbols i les 
multes que comporten. 

M’ha vingut al cap l’entrevista a 
un altre futbolista, Lilian Thuram, 
que publicàvem diumenge, en què 
es queixava que Europa explica la 
història dels rics però no la dels po-
bres. Per a ell, de les Antilles france-
ses, és molt greu que als alumnes 
francesos no se’ls expliqui l’origen 
de les colònies. Fins i tot que es par-
li de l’esclavitud sense context, com 
si en un moment els negres hagues-
sin nascut esclaus. Ahir a les xarxes, 
davant de la indignació contra el 
portuguès, n’hi havia que deien que 
nosaltres tampoc coneixem bé la 
història europea. Entenc que anar a 
un país i posar-te la samarreta d’un 
dictador hauria de fer pensar i pre-
guntar com serà rebut allò. Però en-
tenc que com s’explica la història, i 
quina història s’explica, és clau. 
D’aquí les dèries de l’exministre 
Wert, d’aquí tot el mal que ha pro-
vocat a la democràcia haver girat 
full tan ràpid i tan malament sobre 
els crims del franquisme. Que a al-
gú que es posi un símbol de Franco 
no li caigui la cara de vergonya i el 
seu entorn no ho condemni és un 
fracàs d’aquesta Transició que va 
optar per dissimular i no va preveu-
re que cal explicar bé la història per 
impedir que es repeteixi. 

Per què és 
bàsic explicar 
bé la història

IAQUÍ

Jean Hatchet (@Jean Hatchet) 
Activista feminista 

“Tot el meu suport per als immigrants 
que intenten fugir de la violència i la pobresa:  

qui no faria el mateix? I encara més per a totes  
les dones que s’han quedat enrere. #Calais” 

 
 

Julia A-D. (@Juliette_Dau) 
Bloguera 

“Abans: Cazeneuve [el ministre de l’Interior 
francès] acollia els immigrants. Després:  

el ministre acusa Eurotunnel de gestionar  
malament els immigrants. Un bomber piròman” 

 
 

Patrick Kingsley (@PatrickKingsley) 
Corresponsal 

“Un recordatori per als anglocèntrics: #Calais 
només és un cas més d’una crisi molt més gran. 

Durant aquest 2015 ja han arribat prop de 180.000 
embarcacions a Europa. Menys del 2% a Calais” 

 
 

Richard Ashworth (@RichardAshMEP) 
Eurodiputat anglès (grup conservador) 

“Necessitem una solució europea  
per al problema de la immigració il·legal.  

La situació a Calais és inacceptable” 
 
 

Octavio (@ookkty1) 
Tuitaire 

“És insòlit, una vergonya per a la humanitat,  
el que està passant amb els refugiats i desplaçats 

per guerres, dictadures i fam a Europa” 
 
 

Jaume Aulet (@Jaumaulet) 
Professor de filologia catalana a la UAB 
“En pocs anys hem passat de Josep Piqué a 

Xavier García Albiol. Realment, la progressió 
intel·lectual del PP cap al no-res és imparable” 

 
 

Pere Molist (@pmolistb) 
Regidor a l’Ajuntament de Gurb (ERC) 

“Albiol: «Catalunya no és una nació». 
Vaja, ¿així la Constitució espanyola s’equivoca 

quan diu que l’Estat està format per  
diverses nacionalitats?” 

 
 

Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 
Portaveu del PP al Congrés 

“Les crítiques de l’esquerra catalana a  
la candidatura de Xabi [sic] Albiol demostren  

el seu nerviosisme i el nostre encert en l’elecció” 
 
 

Imma Sust (@ImmaSust) 
Periodista 

“I quan sembla que el món del futbol  
no pot ser més absurd, apareix Nuno Silva. 

#oletuneurona” 
 
 

Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 
Documentalista 

“Potser el Nuno [Silva], veient  
la connivència que hi ha a Espanya amb  

el franquisme, ho ha fet per sentir-se estimat. 
Donde fueres haz lo que vieras” 

 
 

Silvio Falcón (@silviofalcon) 
Assessor al Parlament Europeu 

“Espanya plena de símbols franquistes  
i la notícia és la samarreta d’un (ignorant) 

futbolista portuguès”

vist 
altwitter

CARLES CAPDEVILA

DIRECTOR

director@ara.cat   
Twitter: @carlescapde

LA TRIA DEL DIRECTOR

Refugiats i immigrants busquen 
altres vies per entrar a Europa: a 

través de Sèrbia, per exemple. 
Al Tema del Dia 

  
A Debat, dins la tria de Diàleg, 

Varufakis es justifica davant les 
acusacions de traïció 

 
I, a Esports, el futtoc, una mena 
de taula de ping-pong per afinar 

la tècnica en futbol. Guardiola  
ja les usa al Bayern

Diu José Mourinho que l’entrenador del Reial Madrid, Rafael 
Benítez, està obès. I això no és cap notícia digna de comenta-
ri. Perquè, efectivament, l’home podríem dir que està rodan-
xó. Fins i tot polpós, per no dir gotzo, o per no dir gord, que és 
una paraula preciosa i del tot correcta, si fem cas a Eiximenis. 

El que passa és que en Mourinho ha parlat dels palpissos d’en Benítez per 
vexar la seva esposa, la senyora Montserrat Seara. Figura que la dona ha dit 
que el seu home (el gord) ha d’arreglar els desastres que deixava en Mou-
rinho per aquests estadis de Déu, en referència al fet que, més d’un cop, 
ha hagut d’ocupar la banqueta on prèviament s’hi havien assegut les gal-
tes mourinhesques. Llavors en Mourinho ha dit que la dona està confosa 
i que “hauria d’ocupar-se de la dieta del seu home”. 

M’encanta, nenes. Si en Benítez està panxarrut és perquè la dona no li 
fa verdura. Perquè és sabut que darrere de les carns d’un gran home hi ha 
sempre una gran dona fent de dietista. I de la mateixa manera, si en Mou-
rinho està prim i vincladís és perquè la seva dona –a diferència de la ma-
la dona d’en Benítez– sí que li vigila les calories. Els homes no saben men-
jar. Ells sempre es fotrien diversos entrecots i diversos senglars a l’ast. I 
som nosaltres les que hem de procurar que no se’ls obturin les artèries. 
Si un dia en Benítez té un disgust, hauríem d’imputar la seva senyora, per 
temerària i imprudent. On és la senyora del Tata Martino? Com és que 
no dóna la cara? On és la dona de Maradona? (Comprenc que aquesta, des-
prés de l’operació de llavis, estigui amagada sota terra.) Sis-
plau, homenatgem juntes la dona d’en Guardiola i la dona 
d’en Beckham. Elles i només elles són les responsables de 
la preservació d’aquell bé de Déu que són els seus marits. 
Demano, per favor, que avui al vespre em vingui el mas-
cle i, en lloc de dir-me: “Xurri, fem un pa amb tomà-
quet?”, em digui: “Fembra, què hi ha per sopar?” 

L’home gord

lescaresdeldia

La vicepresidenta del Govern, por-
taveu i consellera de Benestar So-
cial, serà, dins de la llista unitària 
Junts pel Sí, la segona que ocupar-
pa un lloc en representació de CDC, 
després d’Artur Mas. 

ESCOLLIDA
Neus Munté

El candidat de Catalunya Sí que es 
Pot, combatiu amb el govern Mas, es 
mostra radical en el pla social i pos-
sibilista en el nacional. Espera que 
hi hagi marge per forçar un referèn-
dum després de les generals.

COMBATIU
Lluís Rabell

El solo lliure als Mundials de Nata-
ció de Kazan va donar ahir la segona 
medalla a la nedadora barcelonina, 
aquest cop de bronze, després de la 
plata aconseguida al solo tècnic. Li 
queda una tercera final.

MEDALLISTA
Ona Carbonell

La cantant barcelonina porta la mís-
tica de la gira Iter luminis. Treballs 
i plaers d’amor a la torre de Vallfero-
sa, una espectacular torre de guaita 
del segle X a Torà, a la comarca de la 
Segarra.

ESPIRITUAL
Lídia Pujol

EMPAR MOLINER

TOVALLONSNEGRES


