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les claus del dia 
DILLUNS, 27 D’ABRIL DEL 2015 ara   

ALBERT RIVERA té tanta sort que 
el planyo molt. Ha sigut elegit com 
l’home ideal per aturar el procés i 
per aturar Podem. És un 2x1, està 
d’oferta a totes les portades de Ma-
drid, a totes les teles, ha aconseguit 
el miracle de posar d’acord El País 
i El Mundo. La seva doble sort el 
condemnarà a ser doble candidat. 
Ningú millor que ell en persona per 
treure bons resultats a Catalunya al 
setembre i a Espanya al novembre. 
Ell diu que s’ho està pensant, però 
els seus poderosos patrocinadors 
fan cara de “No cal que t’ho pensis, 
noi”, t’ha tocat. Té una part poc ele-
gant, això de presentar-se a dues 
eleccions en tant poc temps, però no 
siguem puristes, l’estat d’emergèn-
cia l’ha elegit com a heroi, i el 2015 
és el seu any. L’home que va entrar 
nu a les campanyes necessitarà un 
bon fons d’armari per no repetir 
americanes als platós on viu i viurà 
els pròxims set mesos. 

No planyo Albert Rivera només 
per l’estrès. El planyo també pels 
equilibris diguem-ne ideològics (en 
el fons són tàctics i d’oratòria) que 
haurà de fer per mantenir el perfil 
que té a Catalunya i fer créixer el 
que té a Espanya, tenint en compte 
que segons com es contradiuen i tot. 
És el rei de les ambigüitats disfres-
sades de contundència, però el rep-
te és colossal. I sobretot sobretot el 
planyo perquè el seu encàrrec no 
només és doble en nombre d’elecci-
ons. Ho és en el propòsit, que en re-
alitat són dos, i oposats. Ha de cap-
tar vots prometent regeneració i té 
el suport dels poders econòmics 
d’aquí i d’allà a canvi de no canviar 
res. És l’alternativa al PP promogu-
da perquè algú haurà d’apuntalar el 
PP. I com que aquest és el seu any de 
sort, aquesta feina ingrata també li 
tocarà a ell. Pobre Albert. 

El doble repte 
descomunal del 

pobre Rivera

IAQUÍ

 Neus Munté (@neusmunte) 
Consellera de Benestar Social i Família 

“78 anys del bombardeig de #Guernica a mans 
del feixisme i la Legión Cóndor. Sí, la mateixa 

que va ser homenatjada fa uns mesos a Castella. 
#memòria” 

 
 

 Iannis Varufakis (@yanisvaroufakis) 
Ministre de Finances grec 

“Franklin Delano Roosevelt, 1936:  
«Són unànimes en el seu odi cap a mi; i jo dono 
la benvinguda al seu odi». Una cita propera al 

meu cor (i la realitat) durant aquests dies” 
 
 

Merche Negro (@pintiparada) 
Periodista 

“Varufakis, potser, massa intens des d’un lloc 
on són interpretats fins i tot els esternuts” 

 
 

Joaquim Nadal (@quimnadal) 
Exconseller de Política Territorial  

i Obres Públiques 
“La capital que imaginem del @diariARA mos-
tra l’extrema fragilitat del contingut programà-

tic de totes les candidatures. Per contrast” 
 
 

 Manel Torres (@manel_torres) 
Periodista 

“El grau d’adhesió d’algú a Trias i CiU es mesu-
ra mirant el seu timeline i veient el percentatge 

de tuits que dedica a @AdaColau #SomBComú” 
 
 

 Josep Ribas (@josep_ribas) 
Militant de la CUP 

“Fa 5 minuts que faig zàping entre la Sexta i 
Cuatro i no han sortit ni en Pablo Iglesias ni 

l’Ada Colau. Prou silenciament!” 
 
 

Marc Sanglas (@msanglas) 
Secretari de política municipal d’ERC 

“Cap de setmana de presentacions  
de candidatures municipals, elements  

en comú en totes: somriures, transversalitat  
i il·lusió #24M #27S” 

 
 

 Albert Cuesta (@albertcuesta) 
Analista tecnològic 

“El més divertit de les presentacions  
de candidatures és veure membres  

de les llistes rivals parant l’orella  
entre el públic” 

 
 

 Anna Rossell (@anna_rossell) 
Economista fiscalista 

“Paradoxa del dia: la felicitat mai és completa 
perquè desitgem massa. Per això el secret  

de la felicitat és en el més petit” 
 
 

Meius Ferrés (@mferres) 
‘Social media manager’ a la UdG 

“Si ens haguéssim de refiar només del que  
surt al TL [timeline] aquest matí de diumenge, 

podríem dir que Catalunya és un país  
que corre, bàsicament” 

  
 

Jaume Torres (@JaumeTorres14) 
Tuitaire 

“Primer cafè amb GEL de la temporada que 
demanes, primer cafè amb LLET que et porten. 

No serà l’últim”

vist 
altwitter
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DIRECTOR
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LA TRIA DEL DIRECTOR

Ada Colau ha promès que 
respondrà per ‘webcam’ un cop 

al mes a les preguntes que li 
facin els ciutadans. A Política 

  
La Fira d’Abril de Barcelona  

s’ha viscut entre balls i vots. 
Crònica de Daniel Vázquez 

Sallés a Societat 
 

Des d’avui a Eduardo Noriega el 
veurem sovint a TV3 per la sèrie 

‘Cites’. L’entrevistem a Mèdia

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

Comparar els immigrants amb escarabats 
ha col·locat la columnista Katie Hopkins a 
l’ull de l’huracà: més de 260.000 persones 
han demanat a The Sun que prescindeixi de 
les seves opinions, que inclouen perles emè-
tiques com: “No, no m’importen. Mostreu-
me fotos dels taüts, mostreu-me cossos flo-
tant a l’aigua, poseu música de violins men-
tre m’ensenyeu gent esquelètica amb cara 
trista. Segueix sense importar-me”. Fins i 
tot el director de drets humans de l’ONU ha 
volgut recordar al diari que la comparació té 

un trist precedent en els nazis. El cas ha reobert el debat sobre els límits 
a la llibertat d’expressió, ja que la columnista  podria haver incorregut en el 
delicte d’incitar a l’odi racial. A mi, Hopkins em preocupa relativament poc. 
Si la fan fora, altres esperpents sense escrúpols ocuparan el seu lloc: només 
cal trobar algú que reuneixi la fabulosa combinació d’un enginy festiu i una 
completa falta d’humanitat (l’absència de capacitat analítica es conside-
ra un plus). I, al capdavall, als columnistes se’ns clissa ràpidament. El pro-
blema és el verí subtil. Com el del Daily Express: l’any 2003 van imprimir 
fins a 22 portades, en un període d’un mes, amb històries que relacionaven 
refugiats i qualsevol malura imaginable. Al final, el llenguatge queda con-
taminat i, si un no vigila, acaba amb les mans llefiscoses llegint a la prem-
sa notícies sobre allaus/assalts/invasions d’immigrants. O veient com 
aplaudeixen amb les orelles el ministre de l’Interior quan –amb 14 morts 
sobre la taula i després que tots els seus subordinats haguessin negat haver 
disparat pilotes de goma a l’aigua– admetia que sí, que les havien dispa-
rat, però lluny i per obtenir un “efecte dissuasori”. Per exemple. 

Els bufons rai, que porten picarols i se’ls sent venir de seguida. 

El problema no són  
els escarabats a ‘The Sun’

lescaresdeldia

Falta la confirmació oficial i, després, 
la votació al nou secretariat, però l’en-
cara adjunt al síndic de greuges ja pre-
senta un valor innegable: ha posat 
d’acord els diversos sectors de l’ANC 
que és el candidat més adient.

CONSENSUAT
Jordi Sànchez

L’alcaldessa de Lampedusa és la di-
rigent política que més a primera lí-
nia fa front al drama de les morts 
d’immigrants al Mediterrani. A In-
ternacional ens explica que ho viu 
amb ràbia per la ineficàcia de la UE.

ENRABIADA
Giusi Nicolini

El nou director general d’Airbnb, que 
la setmana passada va substituir Je-
roen Merchiers, podrà llegir avui a 
l’ARA que el Govern aplana el camí a 
l’economia col·laborativa, amb can-
vis de llei i un nou consell assessor.

AFAVORIT
Arnaldo Muñoz

Ell i els 92 cantaires amateurs de l’Or-
feó Català, que el cap de setmana han 
estat de gira a Londres i al Royal Fes-
tival Hall, es van guanyar 10 minuts 
d’aplaudiments per la interpretació 
de la Missa glagolítica de Janácek. 
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