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les claus del dia

pareumàquines
DAVID MIRÓ (@MIRODAVID)

I Mario Conde li va tirar
una floreta a la Guàrdia Civil
Com pots destacar en un mar de portades sobre el mateix tema? Amb un enfocament original i diferent. Això és el que va fer ahir La Razón amb la notícia de la detenció de Mario
Conde. El titular no tenia pèrdua. “Conde al
ser detenido: «Si es la Guardia Civil es que
viene con los deberes hechos»”. El fet noticiable ja no era tant la detenció en si, que s’ometia, sinó la reflexió del presumpte delinqüent
sobre la professionalitat del cos que el venia
a detenir, que en realitat es podria interpretar com una autoinculpació en
tota regla (cal veure si la frase en qüestió podria ser aprofitada per jutges i
fiscals durant el judici). Segons el relat de la detenció que feia el diari de fonts
de la investigació, Conde no es va sorprendre gens de la presència d’agents
de la Benemèrita a casa seva i va mostrar en tot moment una actitud col·laborativa. Això, però, no li va estalviar els dards del diari. L’editorial es titulava “Mario Conde, un ejemplo de vida dedicada al delito”, i en el seu videoblog el director del rotatiu, Francisco Marhuenda, sentenciava: “Mario Conde es uno de los mayores golfos que ha dado la economía española”. Però la
col·lecció d’insults no s’acabava aquí i continuava amb corrupto, caradura, vanidoso, pretencioso i, com diria Rajoy, deleznable.
Per pensar-hi

vist
altwitter
David Marzal (@DMarzal)
Professor i escriptor
“El rei ens convida a una altra ronda”

“Rajoy és el sistema, el poder permanent, el que és concret, el que
queda després de l’acolorit happening juvenil. El temps d’esbarjo
s’ha acabat, tret que hi hagi una improbable sorpresa d’última hora”.

lescaresdeldia

Toni Garrido (@garridocoronado)
Locutor
“El rei preguntarà de nou als partits. Utilitzar
el comodí del públic, és el que habitualment
anomenem eleccions”
Jaime Jiménez (@jaijime)
Periodista
“Si la monarquia no val ni per a això, ¿per a què
la volem, pel missatge de la nit de Nadal, anar a
casaments i preses de possessió de governs?”
Rafael Simancas (@SimancasRafael)
Diputat al Congrés (PSOE)
“La gran diferència entre @sanchezcastejon i
Iglesias és que el primer busca vèncer la dreta i
el segon només busca vèncer el @PSOE”
Mikel Iturriaga (@mikeliturriaga)
Periodista i bloguer
“Si la dreta guanya les noves eleccions i Rajoy
governa 4 anys més, ¿en quin convent ingressaran Pedro i Pablo? #QuieroSerMonja”
Belén Carreño (@bcarrebravo)
Periodista
“Em sembla obscè el concepte «infern fiscal».
No em canso de dir-ho, com ells no es cansen
d’esgrimir-lo. #panamapapers”
José Carlos Díez (@josecdiez)
Economista
“@bcarrebravo els de l’infern fiscal són els
mateixos que fa anys que intenten acabar amb
l’educació, la sanitat i les pensions públiques”

INSISTENT

DIALOGANT

Felip VI

Carles Puigdemont

El monarca va fer ahir un últim intent per evitar tornar a convocar
eleccions. Felip VI va anunciar una
nova ronda de contactes el 25 i el
26 d’abril, després del fracàs de les
negociacions. P. 04-05

Puigdemont ha encarregat programar una trobada amb Mariano Rajoy. Fins ara s’havia descartat una
reunió amb el president en funcions. “Hi ha voluntat de parlar amb
tothom”, argumenten a Palau. P. 06

Antoni Bernal (@ABernalCercos)
Metge d’atenció primària
“Papers de Panamà. A mi només m’interessa si
és il·legal el que han fet. No que el seu nom surti
a les llistes”
Irina Sánchez (@IrinaSnhz)
Periodista i il·lustradora
“Si Bertín diu que és legal i Catalá justifica que
Panamà no és paradís fiscal, per què ha dimitit
el primer ministre islandès? #panamapapers”
Almudena Negro (@almudenanegro)
Periodista
“Ara resulta que tenir comptes fora d’Espanya
et converteix automàticament en sospitós. I
s’anomenen a ells mateixos demòcrates”

NOMENAT

LOQUAÇ

Marc Colomer

Esperanza Aguirre

El periodista de la secció de política del diari ARA Marc Colomer va
ser nomenat ahir nou director de
l’Agència Catalana de Notícies
(ACN) en substitució de Joan Maria
Clavaguera. P. 44

L’expresidenta del PP madrileny va
presentar ahir nou llibre a Madrid
i fent honor al títol, Yo no me callo,
va tornar a carregar contra Mariano
Rajoy, de qui va dir que és mestre de
la “indefinició ideològica”. P. 04-05
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DIRECTOR FUNDADOR

JAVIER REDONDO
ARTICULISTA D’’EL MUNDO’

IAQUÍ

Luis Fernández (@lfguisado)
Tuitaire
“Haurien de ficar a la presó tots els assessors
fiscals per tenir tan enganyats tots els rics i
famosos #PapelesPanama”
Ramon Pardina (@RamonPardina)
Guionista
“No es pot cremar la Constitució,
però quan va trucar la Merkel bé
que se la van menjar amb patates”

La millor
entrevista que
m’han fet mai
TINC EL PRIVILEGI de poder conversar amb els millors pensadors
del món, ni jo m’ho acabo de creure i en dono gràcies cada dia. I tinc la
sort de ser a l’altra banda, de tant en
tant sóc l’entrevistat –m’agrada, ho
admeto– o puc fer xerrades sobre
temes que m’apassionen. Ahir vam
passar una tarda fantàstica amb 600
lectors i subscriptors de l’ARA parlant de com educar millor en un
món connectat, i demà tornarè al
Divendres de TV3, després de cinc
mesos de descans, per parlar d’educació acompanyat dels amics Jaume
Cela, Eva Bach i Carme Thió.
Però ara us vull parlar de la millor
entrevista que m’han fet a la vida,
amb diferència. Me la van fer nois i
noies amb discapacitat per al premiat programa TEBvist, una experiència formidable que porta el periodista Josep Maria Soro, per Diversia Audiovisual. És brutal. No ho
dic per quedar bé, com un gest solidari per animar-los. Ho dic de veritat, perquè és una entrevista carregada de veritat. Quina il·lusió que hi
posaven els entrevistadors, la Natàlia Ibàñez, en Rafa Méndez i l’Héctor Arias, i hi havien posat els guionistes, Cristian Garcia i Nil Martínez, l’assistent de càmera Juan Antonio Caro, el productor Adrià
Moya i la maquilladora Dàmaris Anfruns, tots ajudats per la monitora
Neus Escribano.
Joves entusiastes, que són persones amb menys filtres, i et transmeten les emocions. Es preocupaven,
reien, patien, tot era de veritat. Et
sents que et despulles més que mai,
i t’expliques més que mai, perquè el
periodisme a vegades és una actuació, i aquí tot era intens, autèntic.
Tinc una admiració enorme per la
gent que ajuda persones amb dificultats a treballar i tenir autoestima. I podem aprendre molt de les
persones que tenen una discapacitat i exhibeixen altres capacitats poc
habituals, com la de la sinceritat extrema, l’afecte, l’agraïment, la sinceritat. La veritat.
araiaqui@ara.cat

latria
Exalumnes dels Maristes Sants-Les
Corts expliquen “les agressions” generalitzades que van patir-hi. P. 15
A Estils redescobrim la senzillesa
del pa amb tomàquet. P. 30-31

