
coL·LEgI d’ArquITEcTEs
La delegació a Manresa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha
presentat un estudi que proposa canviar el traçat de la Renfe, so-
terrar vies i fer un gran parc del Cardener a l’espai que quedi alli-
berat.  És un projecte per generar debat. Sempre va bé.

Tess Ocean (Julia Roberts) diu a
Terry Benedict (Andy Garcia) a
la pel·lícula Ocean’s Eleve: «Tu
millor que ningú, Terry, hauries

de saber que al teu hotel sempre hi ha
algú mirant». I és que a l’hotel-casino de
Benedict a Las Vegas hi ha càmeres i mi-
cròfons pertot arreu. El film de Steven
Soderbergh és una fantasia, però que
sempre hi ha algú mirant, o escoltant, és
un malson de la vida real en creixement
geomètric. Ho està comprovant Lluís
Salvadó, antic secretari d’Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, que veu les se-
ves converses telefòniques, teòricament

privades, reproduïdes a les emissores i
transcrites als diaris. No és el primer, per
descomptat, ni serà el darrer. Aquests
dies els passa el mateix a Ignacio Gonzá-
lez i Eduardo Zaplana, grans capitostos
del PP caiguts en desgràcia (el primer ha
passat per la presó i podria tornar-hi): les
converses que van mantenir fa uns anys
s’han fet de domini públic. Els ha passat
a moltes altres persones i els passarà a
moltes més si no canvien les coses.
I  per què passa això sense que ningú in-
vestigui la possible comissió d’un delicte
de violació de privacitat i revelació de
secrets? Això passa perquè les grava-

cions les ha fet la policia amb el mandat
d’un jutge, i per tant, són legals. Les ha
fet sense dir-ho als afectats, natural-
ment, ja que es tracta d’investigar si es-
tan delinquint o han delinquit, i avisar-
los seria absurd. Un cop fetes, les grava-
cions es transcriuen i s’incorporen al su-
mari de la causa judicial. I llavors passa
una cosa curiosa: una gravació d’amaga-

totis incorporada a un sumari secret
acaba en mans d’algun o alguns mitjans
de comunicació, perquè alguna de les
parts que intervenen en el procediment
les hi fa arribar, pel seu propi interès, o
perquè algun periodista aconsegueix ac-
cedir-hi gràcies a tenir molt bones fonts
al sistema judicial. Com que no se sap
qui ha facilitat el document, no se’l pot
perseguir. I com que es considera un
tema d’interès públic, no es penalitza la
seva divulgació.
Els jutges ordenen espiar converses per
investigar possibles delictes. El que pen-
si González d’Aznar o el que opini Salva-
dó de Colau no té res a veure amb els
respectius sumaris, però gràcies a la gra-
vació ara sabem coses que els implicats
van dir en la confiança que només ho
sentiria el seu interlocutor. Fem-nos la
idea que qualsevol conversa pot ser es-
piada i divulgada: un bon motiu per des-
confiar del telèfon.
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A TORT I A DRET
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EL TELÈFON BOCAMOLL
No és una pel·lícula de conspiranoia, és la vida real: sempre hi algú mirant, o escoltant, i les nostres
converses més discretes poden acabar sent de domini públic
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ESTRELLA ESTRELLAT

JonAThAn sorIAno
Màxim golejador català.El vilomarenc ha recollit per quart any con-
secutiu el guardó que l’acredita com el futbolista més realitzador de
Catalunya. El davanter del Pont de Vilomara va marcar 22 gols la tem-
porada passada entre el Red Bull Salzburg i el Beijing Sinobo Guoan.
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Ercros, Adéu sEnsE Acord
Divendres, darrer dia de treball a Cardona. L’empresa Ercros
deixarà d’explotar el runam de Cardona. Aquesta sal no li serveix
per les exigències europees. Se’n va sense acord amb els
treballadors i sense acabar la feina de neteja del residu salí.

LA TALAIA

BOICOT A TOUS

Tous és una empresa molt arrelada a Manresa, com es de-
mostra per la seva permanència a la ciutat i la seva obra
social. Per tant, per al Bages és important que tingui bona
salut. Ara, una campanya de boicot anticatalanista està co-

mençant a afectar la seva imatge al mercat espanyol i pot acabar te-
nint efecte en les vendes. Per aturar l’agressió, l’empresa ha realitzat
una proclamació pública d’espanyolitat i preveu apartar del consell
de la seva fundació l’esposa d’Artur Mas, Helena Rakosnic, i la tertu-
liana Pilar Rahola. És una reacció discutible que cadascú valorarà a
la seva manera, però se’n faci la valoració que se’n faci cal afirmar
que és inacceptable que una empresa que mai no ha volgut signifi-
car-se identitàriament hagi de descatalanitzar-se per competir al
mercat espanyol. A més, la maledicència amb què s’ataca Tous està
basada en mentides. Els líders empresarials i polítics espanyols hau-
rien d’intervenir amb determinació i afirmar alt i clar que els boicots
perjudiquen tota l’economia. Casos com el de Tous els haurien de
fer pensar. I per a Manresa i el Bages no són cap bona notícia.
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