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Afectados por las preferentes protestan con un trueque de productos

El matís
É s admirable la capacitat

d’Artur Mas per adminis-
trar el matís. L’endemà

d’haver aigualit el full de ruta so-
biranista, el president ha anat
de visita a Sant Vicenç dels Horts,
el municipi d’Oriol Junqueras,
el seu suport i mangala. Mas ha
dit, sota la mirada esbiaixada de
Junqueras, que no ha donat «ni
un mil·límetre de marxa enre-
re». Les converses amb Rajoy,
que també ha reconegut, tam-
poc no signifiquen cap alteració
dels plans independentistes. Ge-
nial. L’astúcia de Mas em recor-
da un acudit que va explicar l’al-
tre dia Jorge M. Reverte per il·lus-
trar de quina manera el matís
pot capgirar una mateixa situa-
ció. Diu que anaven per la selva
dues dones caníbals, mare i fi-
lla, i en arribar en una planella
de la jungla van veure un home
blanc, jove i molt formós que pre-
nia el sol despullat. La filla li pro-
posa a la mare: «Ens els men-
gem». La mare respon: «No. L’aga-
fem, ens l’emportem a casa i ens
mengem a ton pare». El matís.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

A questa setmana unes 200 persones a No-
va York i més de 80 a Washington es van
concentrar a llocs emblemàtics de les ciu-

tats per reclamar més democràcia. L’Assemblea
Nacional de Catalunya va organitzar la Via NYC
i la Via WDC i la resposta va ser molt positiva si
comparem l’assistència amb altres activitats de
catalans en aquestes ciutats.

Vaig tenir l’oportunitat de viure i explicar les
dues concentracions, on un ambient festiu i il·lu-
sionant movia els assistents a fer sentir la veu
compartida amb milers de catalans que volen de-

cidir democràticament sobre el futur. Els qui van
participar no eren «joves eixelebrats» ni «radi-
cals». Vaig veure famílies amb nens, professionals
ben preparats i amb experiència internacional,
ciutadans amb món i viatjats que des de la distàn-
cia senten el país i aporten un gra de sorra per re-
clamar el seu dret a decidir.

Nova York i Washington –com altres ciutats
del món– han estat aquests dies escenaris previs
de la Via Catalana de dimecres. Aquestes cadenes
humanes són l’expressió pacífica i multitudinària
d’una reivindicació democràtica. El seu èxit ens
afecta a tots perquè el que està en joc és la digni-
tat dels catalans i la seva profunda convicció de-
mocràtica. Així ho sentien els expatriats de Nova
York i Washington, i així crec que es com ho hem
de sentir. Participar és una qüestió de dignitat.

Per dignitat: Via Catalana
GUSTAU ALEGRET
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■ Afectados por las participaciones preferentes instalaron ayer
un mercado de trueque en el recibidor de la sede central de Nova-
galicia Banco en Vigo, donde simularon el cambio de sus títulos

por productos de la tierra. Los manifestantes intercambiaron
«pimientos envenenados», tomates, «huevos XXXL Caixanova»,
calabazas, habichuelas, patatas, vino y miel. FOTO: EFE
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‘Purito’ Rodríguez
Ciclista del Katusha
El atleta de Parets del Vallès,
que sigue quinto en La Vuelta, tu-
vo unas palabras en memoria
del ciclista vallense Xavi Tondo
ayer antes de la salida de la 13ª eta-
pa en Valls. P 52
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Barack Obama
Presidente de EEUU
Admite que los líderes del G-20
no están decididos a acompañar-
le en un ofensiva contra Siria si
no recibe primero el benepláci-
to del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas. P 37
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11.600EL DATO clientes de Bankia han recuperado ya el 100% de su
inversión en preferentes tras acudir al arbitraje

Periodista corresponsal als EUA
A Twitter: @GustauAlegret

ElsColeguisDeNeymar Artur, a qué as pressas? Perqué não esperar o 2714? Assím aproveitamos o
milenário, home!!! @ColeguisNeymardel día

Manuel M. Fuentes
Archivero diocesano
Participará en los actos de con-
memoración del 70 aniversario
de la muerte del cardenal Vidal
i Barraquer. Las actividades em-
pezarán el jueves de la próxima
semana. P 5
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Àngels Pérez
Concejal de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant
Vandellòs i l’Hospitalet de l’In-
fant celebra desde ayer la 18º edi-
ción de su tradicional merca-
do medieval. Finalizará el do-
mingo. P 19
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DES DE WASHINGTON

El inglés es un mal enemigo pa-
ra los Aznar. Sucedió esta sema-
na en Argentina, durante la rue-
da de prensa de la candidatura de
Madrid 2020. Un periodista le

pregunta a Ana Botella, en in-
glés, si cree que un país con una
tasa paro tan elevada debe orga-
nizar unos Juegos. Botella res-
ponde obviando el tema y habla

de las infraestructuras, que pri-
mero dice que están hechas al
90% y luego, al 80%. Es eviden-
te que «su inglés» le traicionó y
que los números no son lo suyo.

¡Botella, no te enteras!
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