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Recta final de los Mundiales de Atletismo de Moscú

D es dels anys seixanta, dubto que hi hagi ha-
gut algun altre intel·lectual que més ha-
gi incomodat el poder als EUA que No-

am Chomsky. Aquest professor de l’MIT ha es-
tat històricament un crític amb el poder de
Washington. Aquesta setmana hem sabut que
per les seves idees Chomsky va ser espiat per la
CIA. Com explica la revista Foreign Policy, Wa-
shington no aguantava el seu suport a les pro-
testes contra la guerra del Vietnam i especial-
ment al viatge que intel·lectuals estatunidencs
van fer el 1970 a la zona comunista del nord
d’aquest país asiàtic.

La CIA sempre havia negat les sospites d’es-
pionatge, però un cable conegut aquesta setma-

na demostra que l’Agència d’espionatge estatu-
nidenca sí que tenia un expedient d’aquest
incòmode professor. Els estats tenen inèrcies i
sistemes per protegir-se d’aquells que posen en
qüestió l’estabilitat del seu statu quo. Chomsky,
en ple conflicte bèl·lic amb el Vietnam i nom-
broses protestes als carrers dels EUA, va esquer-
dar aquesta estabilitat. L’espionatge de la CIA és
reprovable des de tots els punts de vista perquè
va convertir en un objectiu un ciutadà l’únic de-
licte del qual era pensar diferent de com pensa-
va qui tenia el poder. Malauradament, no hem
d’anar tan lluny per veure com avui hi ha serveis
secrets d’estats que es diuen moderns que uti-
litzen els mateixos mètodes per defensar-se dels
ciutadans que no pensen com els que defensen
l’statu quo. Chomsky va suportar durant anys es-
pionatge, marginació i pressions. El temps, la
seva resistència i la defensa argumentada dels seus
principis el van fer més fort i més respectat.

Noam Chomsky
GUSTAU ALEGRET

■ El atleta español Eusebio Cáceres en una curiosa imagen toma-
da durante uno de sus saltos en la final de salto de longitud de los
Mundiales de Atletismo Moscú 2013 que se celebran en el Estadio

Olímpico Luzhnikí de la capital rusa, en la que obtuvo la cuarta
plaza. La competición encara su recta final, puesto que mañana
domingo termina. FOTO: ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Déborah Font
Nadadora
La vendrellense logró la meda-
lla de bronce en los 50 metros li-
bres, categoría S12, de los Mun-
diale de natación paralímpica
que se están disputando en Mon-
treal. P 53
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Sheldon Adelson
Magnate estadounidense
El macrocomplejo de ocio y ca-
sinos Eurovegas, que decidió
ubicar en la localidad madrileña
de Alcorcón, no arranca por fal-
ta de inversores interesados en
el proyecto. P 36
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8.000EL DATO laudos sobre preferentes ha dictado la Junta Arbitral
Nacional de Consumo en dos meses de arbitraje

Periodista corresponsal als Estats
Units. A Twitter: @GustauAlegret

Victor Towers Vender 120 millones en armamento a #Egipto y esperar que nunca los utilicen es como
seguir creyendo que los reyes son los padres... @victortowers7mindel día

Magina Rabadà
Jubilada
La más veterana entre los y las ta-
rraconenses que llevan el nom-
bre del patrón de la ciudad vol-
vió ayer a ser una de las protago-
nistas de la reunión anual de
Magís y Magines. P 6
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Josep Graset
Presidente de la Associació
d’Apartaments Turístics
La Costa Daurada ha legalizado
4.000 viviendas de uso turístico,
que han sido incluidas en el regis-
tro de alojamientos de la Agèn-
cia Catalana de Turisme. P 19
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DES DE WASHINGTON

Facebook ayuda a las personas
a sentirse conectadas pero no
necesariamente les hace más fe-

lices, según un nuevo estudio
de la Universidad de Michigan
(UM), en EEUU. En realidad, el

uso de esta red social puede ser-
vir para atisbar disminuciones
en el bienestar del usuario.

¿Lleva Facebook a la infelicidad’

BARÓMETRO

CONFIDENCIAL

Assaltats
L’assalt i agressió a un ma-

trimoni d’edat avançada
en un xalet de Montbrió del

Camp torna a posar sobre la tau-
la el debat de què cal fer per com-
batre aquesta plaga. Està demos-
trat que l’enduriment del Codi pe-
nal no garanteix la reducció de la
delinqüència, amb els Estats
Units com a exemple paradig-
màtic. Però alguna cosa devem ha-
ver fet malament a la legislació
penal i judicial del nostre país
per haver atret tants criminals
i xoriços d’arreu del món. És lò-
gic que vinguin carteristes, per-
què quan els enxampen per
aquests furts tornen ràpidament
al carrer per continuar amb el
seu ofici. I a les bandes dedica-
des als assalts amb violència tam-
bé els deu sortir millor treballar
per aquí, atès que n’han vingut a
grapats des dels països de l’Est.
Molta gent ja es conforma que,
arribat el cas, els robin el que vul-
guin mentre ningú de la família
prengui mal. Com sempre, cal-
drà que en passi alguna de gros-
sa perquè alguna cosa canviï.
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