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DISSABTE, 8 DE JUNY DEL 2019

RAMON CAMATS || CAVE CANEM
Correu electrònic: ramoncamatsguardia@gmail.com · Blog: http://rcamats.wordpress.com · Facebook: https://www.facebook.com/ramon.camats

¿Por qué no te callas?

privat

l’ascensor

Esperant que
arribi el titular

R

la premsa internacional, que no podia
ecorden? Aquesta “pregunta”,
creure que un rei “aparentment modèlic
en to altiu i prepotent, com de
i democràtic” malgrat la forma com hamestre a criatura, li va fer el rei
Juan Carlos de Borbón a Huvia adquirit el càrrec, gosés captenir-se
com un pinxo de discoteca en una reugo Chávez. Era el 10 de novembre de
nió internacional. En canvi, la premsa
2007 en ocasió de la XVII cimera de les
espanyola feia evident quina concepció
Amèriques, on participaven totes les exdel diàleg polític té l’Estat: poc més que
colònies d’España. El Borbó va trencar
una manera atenuada de donar un cop
el protocol bàsic, ja no de les relacions
de garrot al dissident o a qui diu allò
diplomàtiques –van ser suspeses durant
que no està disposat a escoltar. Recordo
8 mesos– sinó també de la bona educació
quan l’Estat deia, parlant d’ETA: “Sense
que exigeix tot diàleg civilitzat. Al seu
violència es pot parlar de tot.” Semblava
parer, allà “calia” imposar-se a l’altre ni El rei no preguntava
una professió de fe autèntica en el diàque fos a cop d’interjecció. La frase, més
aviat ordre casernària, va ser tema de sinó que renyava,
leg. Al capdavall, un estat democràtic no
conversa arreu del món i tots els mitjans “posava Chávez
podia parlar amb uns assassins. Aviat es
van fer-ne tertúlia. No debades resultava al seu lloc”, van
va veure que la promesa s’esvania tan
inèdit que un cap d’estat convidat com
bon punt es van donar les condicions
a observador trenqués sobtadament el córrer a dir els
que l’havien de fer possible. Aviat veudiàleg polític. A ningú no li escapava diaris del règim
rem les resultes d’una política estatal
l’enorme impacte simbòlic de tot l’afer,
que esgrimeix el codi penal contra qui
això és, la dominació espanyola de Vevol parlar del que no toca. Del judici als
nezuela i de tots els països representats a la cimera, fins presoners polítics el que més clar queda és que amb
a la data de les respectives independències. Era ben el referèndum volien obligar l’Estat a dialogar. Ara es
clar, el rei no preguntava sinó que renyava Chávez; torna a fer evident que no és la violència que impedeix
el “posava al seu lloc”, com van córrer a dir tots els el diàleg. A España l’ordre és sempre diferent: és quan
diaris del règim. Aquest tractament contrastava amb hom vol parlar-hi que respon amb violència.

MAGDALENA ALTISENT

El president de la
Generalitat havia
d’inaugurar la Trobada Empresarial al
Pirineu, però es va
entretenir recorrent
els carrers de la Seu i
contemplant els meravellosos paisatges.
Feia temps fins que
li confirmessin que
la Comissió Europea
havia designat Barcelona com una de les
seus del superordinador MareNostrum 5,
un dels més potents
d’Europa. Quan va
tenir la notícia, va poder inaugurar la Trobada amb el titular
assegurat.

Millor el vidre
per a les botelles
L’empresari Antonio
Garrigues Walker va
ser un dels ponents
de la Trobada i a la
seua intervenció
durant el dinar va
preguntar si les botelles d’aigua eren de
plàstic. Li van aclarir
que eren de vidre i va
felicitar l’organització
per defensar el medi
ambient.

la imatge
del dia

Pep Vega
Aquest esportista vinculat a la Val d’Aran
correrà 220 quilòmetres per Aigüestortes
per recaptar fons a
favor de la investigació contra el lupus.

Vicenç Voltes
President de la Trobada al Pirineu, que
ha tornat a reunir el
món empresarial a
la Seu d’Urgell per
posar en comú objectius i carències.

Teresa Bonet
Aquesta lleidatana
de 57 anys es va graduar ahir en Fisioteràpia amb la seua
filla, de 21. Un altre
exemple que mai és
tard per aprendre.

La Zona Alta obre
fins a mitjanit
Un centenar de comerços de la Zona Alta van
participar ahir en la novena edició de la
Nit Oberta, en la qual
els establiments van
obrir fins a mitjanit.
Grans i petits van gaudir d’activitats, música i
descomptes.

Theresa May
La primera ministra
britànica va firmar
ahir la carta de dimissió com a líder del
Partit Conservador.
Gris llegat el seu a
Downing Street.

