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Un històric del TBO –i de
moltíssimes altres publica

cions– va obtenir ahir, als seus 89
anys, el gran premi del Saló del
Còmic a la trajectò
ria,marcant així una
continuïtat genera
cional en un certa
men a vessar de pú
blic jove.PÀGINA 38

LA SEGONA

La impaciència com a virtut

ALpapaFrancescseguramenttambélivan
dirundiaelquevasentirelcardenalveneçolà
CastilloLaraquanesvapresentaralVaticà
perocuparlapresidènciadel’Administració

delPatrimonidelaSantaSeu:“Frenivostè lasevaimpa
ciència llatinoamericana,nooblidiqueRomaéseterna”.
Lescosesvaticanesdepalauhananatapocapoc, finsqueva
arribarJorgeBergoglio,queestàcanviantelritme,el temps
i la intensitatdelesdecisions.Romaseràeterna,peròamb
elPapaargentí l’eternitathacomençatabans.Francesc és
unPontífexsensepompa,queprefereixl’austeraresidència
deSantaMartaales luxosesestancesdelpalauapostòlic,
quehaelegitunvellRenault4amb300.000quilòmetres
abansqueelMercedesnegreblindatassignatperdespla
çarse iaquies potveureconfessantalaplaçadeSantPere
mésquenopastancatentreelsmursberninians.

Unaprovadelseutemperamentvaserelseuviatgea
Lesbosperfercostatalsrefugiatsqueromanentancatsal

campd’acollida(ésunamaneradeanomenarlo)deMória.
Allà,nonomésvamostrar lasolidaritatambelsconcentrats,
sinóquese’nvaendur unadotzenadetornadaambl’avió,
quevanquedarsotaproteccióvaticana.Vaseruncopde
punyal’estómacd’Europa,quevaanomenar“pàtriadels
dretshumans,ontotselsquetrepitgenelseuterrahaurien
depoderlosexperimentar”.AhiraRoma,elPapa,que
declinatítols ihonors,vaacceptarelpremiCarlemanyde
mansdels líderscontinentals,perquèeraunamanerade
tornaracridar l’atenciósobrelasolidaritat imprescindible
capalsqui fugendelaguerra,mentreproposavaunnou
humanismebasatenla integració,eldiàlegielrespecte.
Francesc ésunPapaimpacient, laqualcosaés lamillorvirtut
en uncontinentquenoafronta
lessevesresponsabilitats,men
tretruquendesesperadamenta
lasevaportaelsquipateixenpel
presentsensepercebreunfutur.
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El que va ser líder del grup
Los Ronaldos abjura del

seu passat i es reinventa amb El
último hombre en la Tierra, un els
millors discos de
rock publicats a Es
panya en els últims
temps i que aquesta
nit presenta a Bar
celona. PÀGINA 43
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Després de desempalle
garse del seu primer mi

nistre, Ahmed Davutoglu, el pre
sident turc, Recep Tayyip Erdo
gan, no ha trigat ni
un dia a qüestionar
l’acord assolit amb
la Unió Europea so
bre la supressió de
visats. PÀGINA 3
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Silver, durant dues dècades
president de l’assemblea de

l’estat de Nova York, ha estat
condemnat a 12 anys de presó pel
cobrament de co
missions il∙legals. El
seu cas il∙lustra el
nivell de corrupció a
Albany, la capital de
l’estat. PÀGINA 12
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La farmacèuticaAlmirall ha
anunciat en la juntad’accio

nistes, presididaperJorgeGallar
do,unfortimpulsalainvestigació,
a la qual dedicarà
l’11% de les vendes,
la qual cosa suposa
20 milions d’euros
mésque l’anypassat.
PÀGINA 70
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Més control
per alsmossos
El Departament d’Interior
de la Generalitat ha aprovat
diverses modificacions en
la normativa que regeix els
Mossos d’Esquadra, entre
elles la de convertir en obli
gatoris els exàmens físics i
psicològics, a més d’autorit
zar els agents a simultaniejar
la feina amb una segona
activitat complementària.

Els hematomes deMargallo Reunió exemplar

Enpolítica, els cops rebuts per foc amic fanmal i els
hematomesquedeixendurenmoltmésdel normal.
I si noque l’hi diguin a JoséManuelGarcíaMarga

llo. En ser preguntat després delConsell deMinistres per
la seva opinió sobre siMarianoRajoyhauria d’anar als
debats de quatre candidats i nodelegar enSoraya Sáenzde
Santamaría, va recordar que els debats els carrega el dia
blemés enllà de la retransmissió televisiva. El titular d’Ex
teriors es referia al seu cara a cara ambOriol Junqueras a
8tv durant la campanyade les eleccions catalanes. “Enca
ra tinchematomesd’aquella aparició en campobert, així
que sigui el director de campanyaqui digui si el president
delGovernhi had’anar en carnmortal o delega la seva
presència enun substitut”.GarcíaMargallo, quen’ha vist
de tots colors queno callamai, es va encarregar d’aclarir
més tardque els “hematomes”no els hi havia produït el
líder d’ERC, i va recordar quemolts en el PP i en elGovern
central es vanoposar queparticipés en aquest debat.

Després queMariano Rajoy i Carles Puigdemont
trenquessin el gel en les relacions entre el Govern
central i la Generalitat, la successió de trobades,

primer els vicepresidents, i dijous els responsables d’In
terior han acabat per establir les bases del que ha de ser
la col∙laboració entre administracions públiques. La cita
entre el ministre Jorge Fernández Díaz i el conseller
Jordi Jané va suposar tancar vells enfrontaments en
l’àmbit de la seguretat i va encarrilar la relació entre les
forces de seguretat de l’Estat i els Mossos d’Esquadra pel
camí de la lleialtat institucional. La incorporació de la
policia catalana al Centre d’Intel∙ligència del Terrorisme
i el Crim Organitzat és un pas en la bona direcció de
col∙laboració imprescindible entre cossos policials per
garantir la seguretat dels ciutadans davant l’amenaça
gihadista. Així mateix, el compromís de convocar la Jun
ta de Seguretat després de set anys, encara que sense
data, reforça la imatge d’entesa necessària entre governs.
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Trumpmira a Europa
La capacitat per ficarse en dis
putes del candidat republicà in
péctore, DonaldTrump, s’ha
confirmat amb la recomanació
als britànics perquè abandonin la
UE, a la qual responsabilitza de
l’“horrible” immigració. PÀGINA 9

POLÍTICA

Rajoy anima a resistir
El president delGovern,Maria
noRajoy, va visitar ahirGalícia,
on va animar elsmilitants del
Partit Popular a no rendirse sota
cap circumstància. PÀGINA 20

EDITORIALS

Els temes del dia
El lliurament al papa Francesc
del premi Carlemany, i les dades
de l’últim baròmetre del CIS,
que auguren pocs canvis en
les pròximes eleccions respecte
a les de desembre. PÀGINA 24

OPINIÓ

El final de la restauració
JuanJosé López Burniol fa un
paral∙lelisme entre la situació
política actual i la desintegració
que va patir el sistema de partits
de la Restauració: “Després del
toc d’alerta de la Setmana Tràgi
ca, del borboneo d’AntonioMau
ra (defenestrat per Alfons XIII:
“Sem’ha trencatmolla reial”, va
dirMaura en sortir de l’audièn
cia en què va ser acomiadat) i de
l’assassinat de José Canalejas
(únic polític liberal de nivell), el
sistema va entrar en crisi per
deixar fora –per no integrar–
una part significativa del país”.
PÀGINA 29

TENDÈNCIES

Avorrirse és delicte?
Un empleat ha denunciat el
seu excap perquè treballava
tan poc que s’avorria. PÀGINA 32

CULTURA

Un paper important
El Gremi deGaleries de Catalu
nya ofereix un circuit per setze
galeries de Barcelona centrat
en les obres en paper, un art
consideratmoltes vegades
menormalgrat els nombrosos
autors que han treballat amb
aquest format. PÀGINA 42

ESPORTS

Guardiola té feina
El tècnic de Santpedor s’enfron
ta al difícil repte de reformar la
plantilla delManchester City,
un equip quemalgrat guanyar la
Premier League fa dues tempo
rades encara no ha trobat l’espe
rit necessari per justificar els
gairebé 800milions d’euros
invertits en fitxatges durant
els últims sis anys. PÀGINA 55

ECONOMIA

La Xina guanya Espanya
Com era de preveure per una
senzilla qüestió demida, la Xina
ha desbancat Espanya de la
segona posiciómundial en in
gressos per turisme, un sector
quemoumés de 100.000mi
lions a l’any al gegant asiàtic,
lameitat a Espanya. PÀGINA 65
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Sense guió

H i hamolta gent queno sap en
què consisteix la meva feina
(una de les que tinc), la de
model, que, en principi,

semblaria la més senzilla d’explicar. Un
ésser humà de determinades caracterís
tiques presta la seva imatge per publici
tar un producte (previ acord de les
parts). Se’l maquilla, pentina, se li fa un
estilisme, se li proporciona un guió amb
les seves frases i es roda un anunci que
serà el que arribi a les cases a través de la
televisió. En el meu cas, i ho faig exten
siu als meus col∙legues, la imatge que es
projecta de mi mateixa es pot assemblar
més o menys a mi, però no sóc jo. Per
tant, tots els nens que surten als anuncis
fentse passar pels meus fills no són, de
fet, els meus fills. Les frases que dic no
són meves, per més que m’agradin o me
les pugui aplicar. Formenpart d’un guió.
Sembla obvi, oi? Doncs no. Una anèc

dota xocant va ser en un anunci de cre
ma hidratant que vaig fer fa uns anys. La
veu en off deia que “Martina Klein, des
prés de deu anys, un fill, X pots de crema
i 378 dies de matinar, continua així de
formidable”. Ai, aquests 378! Vaig co
mençar a rebre missatges àcids de gent
molt llesta i molt enfadada que em titlla
ven de gandula i burgesa per només ha
ver matinat 378 dies en 10 anys. És un
pena que aquesta intel∙ligència no els ar
ribés per entendre que la model, tot i
sent rossa, no era responsable d’aquella
frase, sinó un guionista o un creatiu que
se n’havia desentès.
Però he de reconèixer que és una cosa

que em passa sovint. Sense anar més
lluny, aquesta mateixa setmana. Resulta
que sóc imatge d’una nova cadena de te
levisió que s’autoproclama “autèntica”
perquè li agraden els realities, els docu
mentals i tots aquells formats que dei

xen que els seus protagonistes es mos
trin naturals i espontanis. Algun dels es
lògans són “som una televisió sense
ideologies polítiques, sense rialles en
llaunades...” (fins aquí, bé), “sense ac
tors, ni guions” (bé!) Què han dit! Perdó,
què he dit jo!, perquè aquesta frase surt
de la meva boca! La reacció no s’ha fet
esperar, però aquesta vegada de part del
gremi. Un parell de guionistes i una ac
triu, no gaire contents, em van explicar
que fins i tot els realities estan guionit
zats, a mi, que no sócmés que una actriu
amb un guió. Per descomptat que els
vaig donar la raó, jo no vull problemes
amb ningú. És més, sé que el millor guió
és aquell que no es nota, i en aquest cas
deu ser el meu.
L’aspecte preocupant de tot això no és

que la gent es pensi que sóc més burra
del que sóc, o que José Coronado es
menja un iogurt cada dia per anar al la
vabo, o que George Clooney va de festa
en festa amb una tasseta de cafè, o que
Iker Casillas es deixa rentar els cabells
per un àrbitre al camp de futbol. Al cap
davall estem parlant d’anuncis publici
taris sense més transcendència. El més
preocupant és que, per la mateixa regla
de tres, la gent es creu absolutament tot
el que veu sense passarho per capmena
de filtre intel∙lectual, i això no hi ha guió
que ho salvi.

Elmés preocupant és
que la gent es creu tot
el que veu sense passarho
per cap filtre intel∙lectual

Martina Klein

Elsmossos passaran tests
psicològics obligatoris

SEGURETAT

XAVIER CERVERA / ARXIU

Agents antiavalots fan un cordó de seguretat en una operació policial

TONI MUÑOZ
Barcelona

Els lectors que abordin aquest article
després de repassar el titular es pre
guntaran immediatament: I fins araels
mossos no passaven proves psicològi
ques? La resposta és senzilla: no. I, pel
que fa a les proves físiques, tampoc no
hi havia controls de capmena.
El Departament d’Interior aprofita

rà la llei d’acompanyament dels pres
supostos, que serveix de calaix de sas
tre per incorporar les iniciatives d’últi
ma hora, per afegir l’“obligatorietat”
que els agents hagin de superar exà
mens psicològics i físics periòdics. Se
gons el text, “les funcions atribuïdes a
la policia de laGeneralitat requereixen
disposar d’un personal amb les apti
tuds adequades en tot moment per
exercir com a policia. Aquest requeri
ment exigeix establir l’obligació del
personal a sotmetre’s periòdicament a
les proves psicofísiques que es deter
minin”.
En l’actualitat, cada agent es fa res

ponsable del seu estat de salut. Des de
la direcció de la policia s’ofereix una
revisiómèdica voluntària anual i es fo
menten descomptes en gimnasos per
quèels agentshipuguinassistir assídu
ament i es puguin mantenir en forma.
Però res més. No hi ha exàmens que
comprovin que la capacitat psíquica i
física dels policies són les adequades
per enfrontarse a situacions de risc.
Els únics controls que es fan se cir

cumscriuen exclusivament a les uni
tats d’elit, com els GEIS (grups especi
als d’intervenció) i els antiavalots. La

condició física no és, per tant, un impe
diment per exercir de mosso però, en
canvi, sí que ho és l’edat per entrar al
cos policial. Els majors de 35 anys no
poden presentarse a les proves per
formar part dels Mossos d’Esquadra.
Aquest aspecte, amb la modificació
que impulsa Interior, també canviarà.
Nohi haurà límit d’edat per ingressar a
la policia catalana ja que consideren
que pot ser “discriminatori”.
Finalment, la modificació legislativa

també equipararà els policies catalans
amb qualsevol altre funcionari pel que
fa a la segona activitat. Des que els
Mossos es van començar a desplegar a
Catalunya s’han cenyit a un règimd’in
compatibilitats molt estricte, i els

agents només poden exercir de polici
es i no poden desenvolupar cap altra
activitat remunerada. Ara, Interior
permetrà que puguin treballar ocasio
nalment en altres sectors, sempre que
“el segon lloc de treball no impedeixi
l’estricte compliment del seu deure
professional o comprometre la impar
cialitat i independència del funciona
ri”.
Hi ha molts casos d’agents que han

vist frenades altres oportunitats de fei
na perquè eren incompatibles amb la
seva condició de policia. S’ha donat el
cas de mossos a qui, per l’altura i bona
aparença, marques de moda han de
manat que fessin de models. L’estricte
règim ho ha impedit. Passa el mateix
amb els mossos actors, que han vist
frustrades les primeres passes en el
móndel cinema o la televisió per la du
ra normativa interna.
Però les situacions més habituals

que també han estat vetades per la di
recció de la policia són els negocis fa
miliars. Quan un agent volia ser em
prenedor i obrir un comerç o desenvo

lupar una activitat pel seu compte,
paral∙lelament a la seva funció com a
mosso, també se li denegava. A Lleida,
per exemple, és molt habitual que
agents de família de pagesos dediquin
el seu temps lliure al camp. Si és remu
nerat tampoc no ho poden fer.
Quan s’aprovi el canvi legislatiu, tots

podran compatibilitzar la seva ocupa
ció com amossos amb una altra activi
tat. Això sí, amb una evident limitació:
que no s’atempti contra la imatge i el
prestigi del cos.c

El Departament
d’Interior impulsa
un canvi legislatiu perquè
els policies se sotmetin
a controls periòdics sobre
el seu estat de salut

Els agents podran
compatibilitzar la funció
policial amb una segona
activitat que no atempti
contra la imatge del cos

CiU i PP defensen
els antiavalots de
la GuàrdiaUrbana

]LapromesadeBarcelonaen
Comúd’eliminarelsantiavalots
de laGuàrdiaUrbanasuscita
declaracionscadavegadamés
iradesde l’oposició.Elconver
gentJoaquimFornvareclamar
ahirqueelmodeldeseguretat
de laciutatnovagi lligat“aun
acordambungrupantisistema”
enelmarcde lanegociaciópres
supostària.Fornvacriticarel
desconeixementdelgovern
sobre les funcionsde laGuàrdia
Urbana ivademanarquees
mantingui launitatdesuport
policial (USP).En lamateixa
líniaesvapronunciarel líderdel
PPaBarcelona.AlbertoFer
nándezvademanaraColauque
“nodenigri” laGuàrdiaUrbana i
queactuïnambresponsabilitat
permantenir“unaunitatqueno
ésantiavalots, sinódesuporta
lespatrullesordinàries”.




